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1

Ú V O D N Í  S L O V O

UX je rychle se rozvíjející obor,
získávající v poslední době mnoho
pozornosti v zahraničí i u nás. 
Z byznysového hlediska je UX 
mimo jiné nástrojem k vyšší
konkurenceschopnosti – 
motivace vedoucí stále více firem 
k najímání většího množství 
UX profesionálů. Kanál UX jobs 
CZ na Slacku se hemží novými
pracovními nabídkami 
a v UX komunitě se už nějakou
dobu mluví o nedostatku
seniorních UX profesionálů 
v Česku i na Slovensku. 

Ačkoliv se o UX hodně mluví, často
chybějí data, která by sloužila 
UX profesionálům pro lepší rozhled
o pracovním trhu, HR specialistům
pro hlubší pochopení rolí 
a UX profesionálům či zástupcům
univerzit pro nastavení adekvátní
nabídky vzdělávání. 

První zevrubný kvantitativní
výzkum UX komunity proběhl 
v roce 2017 ve spolupráci 
české Asociace UX a slovenské
SUXA pod názvem Sčítání 
UX profesionálů: Humans of UX.
Vyplynulo z něj mimo jiné i to, 
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že UX je v Česku a na Slovensku velmi
mladý obor, mladší než např. v USA,
Velké Británii nebo v Německu. 
Hned při přípravě prvního šetření se
zrodila idea výzkum s odstupem let
opakovat, popisovat a porovnávat 
trendy v UX v České republice 
a na Slovensku. 

V druhém běhu sčítání UX profesionálů 
v letech 2020–2021 se do projektu
zapojila Katedra informačních studií 
a knihovnictví (KISK) z Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity. Oproti
prvnímu šetření jsme druhý výzkum
rozšířili o kvalitativní část, detailnější
analýzu kvantitativních i kvalitativních
dat a interaktivní vizualizace. Vše
shrnuje tato kniha, jejíž hlavní částí 
je výzkumný report. 

Příjemné čtení, 

Lukáš BoB Marvan, Asociace UX
Ivana Jíleková, Asociace UX
Michaela Kočiová, SUXA
Lukáš Anděl, SUXA
Lukáš Miško, SUXA 
Jitka Bartošová, KISK
Jáchym Kubáček, KISK
Ladislava Zbiejczuk Suchá, KISK
Alexandra Jakabová, KISK
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2

S H R N U T Í

Sběr dat pro druhé Sčítání 
UX profesionálů probíhal 
v roce 2021, hektickém období
poznamenaném pandemií 
COVID-19. Oproti prvnímu sčítání
přibylo seniornějších profesionálů
v oboru, diferenciovaly se role,
zároveň pro UX profesionály
znamenal tento rok mnoho
neočekávaných výzev. 

Za nejzajímavější výsledky 
druhého Sčítání UX profesionálů
považujeme tato zjištění:

1) V UX stále převažují muži, 
i když počet žen v profesi velmi
rychle roste. Žen je v našem
souboru nově třetina, ale nemůžeme
říci, že by se rozdíly mezi muži 
a ženami v UX stíraly. Rozdělení 
UX rolí je v oboru poměrně hodně
genderované – muži jsou častěji
designeři (1) a ženy se častěji věnují
UX výzkumu.

2) Názvy pozic nejsou ustálené. 
UX designeři, interakční designeři,
produktoví designeři, UX výzkumníci
– to jsou nejčastější názvy pozic v UX
v České republice a na Slovensku.
Stejný název pozice ale v mnoha
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případech znamená různou náplň práce 
v různých typech organizací.

3) UX profesionálové mění co dva roky
práci. Pouze naprostá menšina našich
respondentů zůstává na stejné pozici 
7 a více let. 

4) Neformální vzdělávání je minimálně
stejně důležité jako to formální.
Univerzitní vzdělání obecně zvyšuje
připravenost UX profesionálů na práci 
v oboru. Ovšem zdá se, že větší roli hraje
formální vzdělání pro kariérní dráhu 
UX výzkumníků, v kontextu UX designérů
zaostává, co se vnímané důležitosti týče,
za neformálním vzděláváním. Významnou
roli ve vzdělávání UX profesionálů hrají
mentoři.

5) UX profesionálové dlouhodobě
směřují spíše k získávání všeobecných
kompetencí, než k úzké specializaci. 

6) Mezi UX profesionály převažuje
spokojenost se stávající prací 
i s nabídkou práce obecně.  

7) I přesto, že ženy v našem vzorku mají
obecně vyšší formální vzdělání než muži,
mzdy žen jsou výrazně nižší než mzdy
mužů. Tento rozdíl se sice podstatě sníží 
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ve chvíli, kdy se díváme na
senioritu u mužů a žen, ale 
i v tomto případě je rozdíl stále
patrný.

8) Většina UX profesionálů 
v Česku i na Slovensku je spíše
nespokojená se současnou
nabídkou vzdělávání v UX, 
přičemž vnímá především
nedostatek příležitostí ke
kvalitnímu vzdělávání.
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9) 71 % UX profesionálů využívá MacOS.
Nejčastějšími nástroji, které designeři 
a výzkumníci využívají, jsou například
Figma, Miro, Google Forms a Slack.

10) I oblast UX byla ovlivněna globální
pandemií COVID-19. UX profesionálové
uvádějí, že práce spíše přibylo, než
ubylo. Přechod na remote (vzdálenou)
spolupráci byl vnímán převážně jako
výhoda, kterou chtějí UX profesionálové
do budoucna alespoň částečně zachovat.

(1) V reportu je užíváno tvaru slova „designer“ v souladu s Internetovou jazykovou příručkou Ústavu
pro jazyk český Akademie věd České republiky. 
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J A K  R E P O R T
Č Í S T ?

Chtěli bychom, abyste při čtení
reportu měli spolu s námi na
paměti několik principů, které 
vám pomohou získat plastický 
a přesnější obraz o UX komunitě 
v ČR a SR. Pomohou také uvědomit
si, jaké jsou limity studie a proč
nemůžeme data z výzkumů brát
jako přesný odraz komunity 
UX profesionálů v Česku 
a na Slovensku.

1) V reportu píšeme o tom, 
co víme na základě dat od vzorku 
UX profesionálů. Ačkoliv vzorek
respondentů je poměrně vysoký
(přesnější čísla ukážeme v kapitole
Metodologie) a zahrnuje širokou
paletu pozic a zkušeností,
nemůžeme s jistotou tvrdit, do jaké
míry tento vzorek reprezentuje
všechny UX profesionály v oboru 
v ČR i v SR. I tak se ale stále jedná
o nejkompletnější aktuální zdroj
informací o UX komunitě a profesi
pro obě země. 

2) Ukazujeme zajímavé vztahy
mezi proměnnými, které se 
v datech objevují. Vzhledem 
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k tomu, že jsme sesbírali vzorek formou
samovýběru, nejsou data vhodná pro
interpretaci prostřednictvím tradičních
statistických metod, a nelze v nich tedy
poukazovat na statistické významnosti.
Každá kapitola začíná obecnou
charakteristikou proměnné v našich
datech, proporcemi různých kategorií
proměnných a pokračuje zajímavými
rozdíly, které lze v datech pozorovat.

3) Redukujeme data. Nechceme vás
zahltit informacemi. UX profesionály
jsme si na základě dat rozdělili přehledně
do tří skupin: UX výzkumníci, produktoví
designeři a UX designeři. Ostatní profese
jsme schovali do skupiny „jiné”, protože
jejich zastoupení v dotazníku bylo tak
nízké, že nemůžeme s jistotou říci, jak
spolehlivá data o těchto profesích máme.
Pokud byste si přáli dozvědět se víc 
o UI designerech, designerech služeb 
či o interakčních a webových designerech,
ozvěte se nám nebo si proklikejte
dashboard na stránkách Humans of UX.

4) Sjednotili jsme názvy pozic. Nejen 
z našeho průzkumu vyplývá, že názvy
pozic se ve skutečnosti velmi liší. Častěji,
než s českými názvy se můžeme setkat 
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s jejich anglickými ekvivalenty – 
UX Designer, UX Researcher,
Product Designer. Názvy také často
obsahují bližší specifikace pozic.
Abychom dokázali v reportu psát 
o takto široké paletě pozic, 
stavíme hlavní kategorizaci na
sebeidentifikaci respondentů 
a používáme jednotně české názvy
pozic UX designer, UX výzkumník 
a produktový designer.

5) Chceme vám ukázat šířku 
i hloubku. V reportu budeme
kombinovat kvalitativní 
i kvantitativní data. Proto si 
vedle grafů můžete přečíst i citáty 
z rozhovorů s našimi respondenty,
které ponecháváme čistě anonymní,
přičemž zachováváme originální
jazyk, v němž byly získány. 

9

6) Napříč reportem používáme 
generické maskulinum (tedy 
mužský rod), i když jsme si vědomi, 
že v některých kontextech zní
neohrabaně až nesprávně. Řídíme 
se zde lingvistickou definicí, podle 
níž je mužský rod bezpříznakový 
a může označovat jak příslušníky
mužského či nebinárního pohlaví, 
tak příslušnice ženského pohlaví. 
Ženský rod podle této definice 
naopak v češtině odkazuje jen 
k příslušnicím ženského pohlaví.

7) Data, která v reportu uvádíme, 
se týkají jak české, tak slovenské 
UX komunity. Pouze v případech, 
kdy jsou mezi jednotlivými komunitami
výraznější rozdíly (obvykle nad 10 %),
tyto rozdíly zmiňujeme v příslušných
podkapitolách.

Humans of UX II | humansofux.com
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M E T O D O L O G I E

Studie Humans of UX II 
je označována též jako největší 
sčítání českých a slovenských 
UX profesionálů. Je však nutno
podotknout, že narozdíl od sčítání
lidu zdaleka nedosahuje na cenzus,
v tomto případě plné zastoupení
všech UX profesionálů z obou zemí.
Nejedná se ale ani o náhodný výběr
UX profesionálů, který by nám
umožnil jednoduše zobecnit
výsledky. UX profesionálové 
se do našeho vzorku dostali na
základě samovýběru, konkrétně 
v důsledku sebeidentifikace s
označením „UX profesionál“ 
a vlastní ochoty vyplnit poměrně
rozsáhlý dotazník. Přesto jsou čísla

10

zapojených respondentů relativně
vysoká: report je založen na datech 
od více než šesti set participantů. 
Pro srovnání, globální studii NNG 
User Experience Careers vyplnilo 
722 respondentů.

Projekt Humans of UX II měl dvě fáze. 
Na přelomu roku 2020 a 2021 jsme 
získali kvalitativním výzkumem
podrobnější vhled do současných
problémů UX komunity a potvrdili si
otázky, které měl celý průzkum
zodpovědět. Do rozhovorů se zapojilo 
31 UX profesionálů z různých typů
organizací a na různém stupni seniority.
Na rozhovory navázal od 29. července 
do 3. září 2021 dotazníkový průzkum.

Humans of UX II | humansofux.com
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Od témat průzkumu 
ke konstrukci dotazníku

Naším cílem bylo, aby studie
sloužila celé UX komunitě:
designérům a výzkumníkům, 
pro získání vhledu do každodenní
praxe svých kolegů, manažerům
pro přehled o preferencích UX
profesionálů a HR profesionálům
pro nabytí znalostí o motivacích 
a oceňování napříč jednotlivými 
UX profesemi a pozicemi.
Zástupcům univerzit a oborových
platforem jsme rovněž chtěli
zprostředkovat názory 
UX profesionálů na nabídku
vzdělávání a komunitu jako
takovou. Všechna uvedená 
témata tvořila osu neformálních
rozhovorů v kvalitativní fázi
výzkumu a promítli jsme je i do
dotazníku. Dotazník obsahoval až 

81 otázek a byl distribuován ve třech
jazykových verzích: češtině, slovenštině
a angličtině. Délka dotazníku a převaha
povinných otázek se pravděpodobně
projevila na procentu respondentů, 
kteří dotazník dokončili (57 %). 

Při konstrukci dotazníku jsme vycházeli
z již uskutečněných domácích 
i zahraničních studií. Pro zachování
možnosti srovnání trendů jsme navázali
na předchozí verzi dotazníku 
Humans of UX z roku 2017. Dále jsme se
inspirovali studiemi The Swedish State
of design 2020, IxDA Hrvatska -
Budućnost dizajna 2020, User
Experience Careers od NNG (2019), 
2020 Design Tools Survey, 
UX Research Salary Report 2021 
či State of UX 2020 od UserZoom.

4.1
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Charakteristika respondentů
v kvalitativní části

Pro úvodní rozhovory jsme si
zvolili zástupce různých 
UX profesí a úrovně seniority 
z obou zemí (viz tabulka č. 1).
Zahrnuli jsme také aspirující 
UX profesionály (studenty 
Katedry informačních studií 
a knihovnictví FF MUNI). 
Zástupci UX profesí pocházeli 
jak z designových agentur, tak 
z prostředí nadnárodních firem. 

Charakteristika respondentů 
v dotazníku

Dotazník, v češtině, slovenštině či
angličtině, vyplnilo alespoň částečně
celkově 893 respondentů. Po vyčištění
dat byly k analýze připuštěny odpovědi
od 598 respondentů, mezi nimi 
400 UX profesionálů z Česka, 
185 ze Slovenska a 13 cizinců pracujících
v České nebo Slovenské republice
(expatů). Podrobnější rozdělení
respondentů podle jednotlivých
charakteristik ukazuje tabulka č. 2.

4.2 4.3

Tabulka 1: Charakteristika respondentů v kvalitativní části

http://humansofux.com/


Tabulka 2: Charakteristika respondentů v dotazníku

Humans of UX II | humansofux.com
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Pro stanovení informací o lokacích 
jsme použili dvě proměnné: místo, kde
respondent žije, a místo, kde sídlí firma,
pro kterou pracuje. Nejvíce našich
respondentů žije v Česku (72 %), 
na Slovensku žije 25 % respondentů. 
Pouze 2 % respondentů žije v zahraničí.
Respondenti nejčastěji pracují pro 
firmy, které sídlí v Česku (63 %), 
pro firmy se sídlem na Slovensku 
pracuje 24 % respondentů. 13 %
respondentů pracuje pro firmy, 
které sídlí v zahraničí.

V Česku významně převládá kraj 
Hlavní město Praha, pracuje v něm až 
64 % respondentů, druhý největší počet
respondentů je z Jihomoravského kraje
(25 %), poslední zastoupený kraj je
Středočeský kraj (4 %), ostatní kraje 
jsou zastoupeny jen okrajově.

Na Slovensku převládá Bratislavský kraj
(72 % respondentů), druhý zastoupený
kraj je Košický (13 %). Ostatní kraje jsou
opět zastoupeny velmi málo. 

Centry UX jsou stále hlavní města 

V roce 2017 bylo podle 
průzkumu Humans of UX mezi 
UX profesionály pouze 17 % žen,
proto nás velmi zajímalo, jak se
změnilo jejich zastoupení 
v posledních letech. Největší
procento respondentů tvoří muži
(65 %), žen je v našem vzorku 33 %,
zbývající 2 % respondentů pohlaví 
nechtěla uvést nebo uvedla jiné.
Nejčastějšími věkovými skupinami
jsou lidé ve věku 25–34 let (62 %), 
a lidé ve věku 35–44 let (28 %),
ostatní věkové kategorie jsou
zastoupeny méně (18–24 let - 7 %,
45–54 let - 3 %). 

4.3.1

V UX přibylo žen

4.3.2

Humans of UX II | humansofux.com
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5

U X  P O Z I C E  
A  N Á P L Ň  P R Á C E

Odvětví UX v sobě zahrnuje
množství různých zaměření a jejich
diverzita stále roste. Následující
kapitola se zaměří na otázku, kdo
jsou UX profesionálové a na jakých
pozicích působí, dále se pokusí
objasnit jejich pracovní náplň 
a dá nahlédnout nejen na délku
profesního působení respondentů 
v oboru, ale také na jeho kontext. 
V návaznosti budou prezentovány
rozdíly mezi třemi nejvíce
zastoupenými UX zaměřeními.

Humans of UX II | humansofux.com
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Pozice a náplň práce

Z grafu č. 1 je patrná převaha 
UX designerů, produktových
designerů a UX výzkumníků. 
Pokud budeme v následujících
kapitolách porovnávat jednotlivá
zaměření mezi sebou, zaměříme 
se především na tyto role. 

5.1

Graf č. 1

Humans of UX II | humansofux.com
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Z předchozích národních, 
i mezinárodních výzkumů často
vyplývá, že názvosloví pozic v UX
není ucelené. Pro ověření, zda je
tomu v Česku a na Slovensku
podobně, jsme se našich
respondentů dotazovali na 
přesný název jejich pozic.
Následující word cloud č. 1
zachycuje nemalé množství

různorodých odpovědí, mezi kterými
výrazně převažují názvy: UX Designer,
UX/UI Designer, UX Researcher 
a Product Designer. Podíváme-li se
odděleně na tři naše nejvíce zastoupená
UX zaměření, UX designer, produktový
designer a UX výzkumník, je patrné, 
že názvy pozic se často neslučující 
s tím, jak se identifikují sami 
respondenti průzkumu.

Word cloud č. 1: Přesný název pozice respondenta

Humans of UX II | humansofux.com
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Název oficiální pozice nejvíce souhlasí s vlastní identifikací s rolí u UX designerů,
jejichž pozice se nejčastěji opravdu nazývá UX designer (někdy s charakteristikou
seniority), v menší míře UX/UI Designer (viz word cloud č. 2). 

5.1.1

V názvech pozic není jasno

 
Word cloud č. 2: Přesný název pozice respondenta identifikujícího se jako

UX designer

Humans of UX II | humansofux.com

U respondentů, kteří se identifikují jako produktoví designeři, převažuje název
Product Designer (s případným vyznačením seniority), najdeme však mezi nimi 
i mnoho UX designerů a UX/UI designerů (viz word cloud č. 3). Možné vysvětlení
spočívá v prolínání těchto dvou zaměření, případně v postupné tranzici od 
UX designera k produktovému designerovi (tomu nasvědčuje i srovnání délky praxe 
u obou pozic – viz kap. 5.3), která se ale nepromítla do oficiálního názvu pozice.

 
Word cloud č. 3: Přesný název pozice respondenta identifikujícího se jako

produktový designer

18
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U respondentů, identifikujících se jako UX výzkumníci, převažuje oficiální název
pozice UX researcher, případně User Researcher. Zajímavé je, že někteří participanti,
kteří se sami řadí do výzkumného zaměření, mají název pozice UX designer 
(viz word cloud č. 4). 

 
Word cloud č. 4: Přesný název pozice respondenta identifikujícího se jako

UX výzkumník

Ve word cloudu č. 5 jsou názvy pozic všech zbývajících zaměření v UX (mimo 
UX výzkumníky, UX designery a produktové designery). Jak je vidět, názvy pozic jsou
opět různorodé, ale převažují UI/UX nebo UX/UI designeři, Interaction designeři 
a UX designeři, kteří však nevybrali zaměření UX design.

 
Word cloud č. 5: Přesný název pozice respondenta identifikujícího se

jinak než UX designer, UX výzkumník nebo produktový designer

Humans of UX II | humansofux.com
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Jednotlivá UX zaměření se 
od sebe navzájem odlišují na
základě pracovních odpovědností.
Tabulka č. 3 ukazuje, že 
v pracovních odpovědnostech 
mají k sobě blíže UX designeři 
a produktoví designeři. 
UX designeři i produktoví 
designeři se nejčastěji věnují 
UX designu, tuto odpovědnost
vybralo 96 % UX designerů 
a 93 % produktových designerů. 
UX designeři se potom nejčastěji
věnují uživatelskému výzkumu 
(70 %) a interakčnímu designu 
(69 %). Naproti tomu produktoví
designeři jsou zodpovědní 
zejména za User Interface Design
(79 %) a interakční design (70 %). 

UX designeři se častěji než
produktoví designeři věnují
uživatelskému výzkumu 
(70 % UX designerů a 56 %
produktových designerů).
Produktoví designeři se 
častěji než UX designeři 
věnují User Interface Designu 
(79 % produktových designerů 
a 62 % UX designerů), 
vizuálnímu designu (47 %
produktových designerů 
a 34 % UX designerů), design
leadershipu (38 % produktových

5.1.2

Pracovní odpovědnosti se liší

designerů a 26 % UX designerů), 
people managementu (29 %
produktových designerů 
a 18 % UX designerů), designu 
služeb (30 % produktových 
designerů a 17 % UX designerů), 
product developmentu (22%
produktových designerů 
a 11 % UX designerů) a Design
Operations (30 % produktových
designerů a 11 % UX designerů). 

Náplň práce UX výzkumníků tvoří
především uživatelský výzkum 
(98 %). V menší míře, ovšem více 
než většina dalších UX zaměření, 
jsou UX výzkumníci zodpovědní za 
Research Operations (43 %), 
vzdělávání (32 %), marketingový 
výzkum (20 %) a průzkum trhu 
(16 %). Procento UX profesionálů,
zodpovědných za Customer 
experience je u UX výzkumníků 
(35 %) obdobné, jako u produktových 
designerů (39 %) a UX designerů 
(35 %). Rozložení odpovědností 
u českých a slovenských profesionálů
odpovídá i studii User Experience
Careers studií od NNG.

V tabulce č. 3 ponecháváme 
i rozložení odpovědností 
u dalších profesí spojených s UX.

Humans of UX II | humansofux.com
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Tabulka č. 3: Pracovní odpovědnost podle UX zaměření

Humans of UX II | humansofux.com
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UX a gender

Zajímavé rozdíly mezi 
jednotlivými UX zaměřeními lze
pozorovat na základě pohlaví. 
Jak je vidět v grafu č. 2, mezi 
UX výzkumníky je podstatně více
žen (43 respondentek, 69 %) než
mužů (17 respondentů, 27 %).
Naopak, u produktových designerů 

5.2

a UX designerů vidíme jasnou početní
převahu mužů nad ženami. Naproti 
tomu ve švédské studii, The State of
Design z roku 2020, soustředící se
zejména na designery, ve vzorku
respondentů převažovaly ženy nad muži.
Jak je vidět, v ČR a SR můžeme pozorovat
silně genderovanou volbu pozic.

Graf č. 2

Humans of UX II | humansofux.com
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Délka praxe

Následující podkapitola se
soustředí na délku praxe 
UX profesionálů a nahlíží na
souvislost mezi délkou praxe 
a senioritou. Senioritou je 
myšlena zkušenostní úroveň 
a pozice (označovaná též jako
level): junior, mid-level, senior,
lead, manažer a další.

5.3

Naše data potvrzují předpoklad, že
čím delší je praxe v UX, tím vyšší je
úroveň seniority. Proporčně
největší skupina respondentů má
za sebou 7 a více let praxe (36 %),
následuje skupina s 3–4 roky praxe
(23 %), třetí nejpočetnější skupinu
tvoří jedinci s 5–6 lety praxe 
(20 %). Méně zastoupeny jsou
juniornější skupiny: 1–2 roky praxe
má 14 % respondentů a méně než 
1 rok praxe pouze 7 % respondentů.
Tyto výsledky ukazuje graf č. 3. 
Ve srovnání s rokem 2017

5.3.1

Čím déle v oboru, tím 
vyšší stupeň seniority

délka praxe (poměrně nepřekvapivě)
narostla: v předchozím výzkumu byla 
nejvíce zastoupenou skupinou
respondentů skupina se 3–4 lety praxe
(28 %), 7 a více let praxe mělo pouze 
25 % respondentů. 

Graf č. 4 znázorňuje proporčně největší
zastoupení seniorů (31 %) a mid-level
profesionálů (24 %), naopak juniorů je
mezi respondenty nejméně (10 %).
Poměrně velké množství našich
respondentů je na stupních 
leadů (13 %) a manažerů (13 %). 

Humans of UX II | humansofux.com
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Graf č. 3

Graf č. 4
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Stupeň seniority českých 
a slovenských UX profesionálů
odpovídá délce jejich praxe, 
jak je vidět v grafu č. 5. Pro 
juniory je častější méně než 
1 rok praxe oproti 1-2 a 3-4 

Graf č. 5

Humans of UX II | humansofux.com

rokům praxe. Pro respondenty 
pracující na mid-levelu je 
nejběžnější délka praxe 3-4 
roky. UX profesionálové na pozici 
leadů a manažerů mají nejčastěji 
7 a více let praxe. 
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Z grafu č. 6 je patrná odlišnost
délky praxe u různých UX
zaměření. Za zajímavé zjištění
považujeme, že UX výzkumníci 
mají oproti UX designerům 
a produktovým designerům v oboru 

5.3.2

UX design je tu déle 
než UX výzkum

kratší praxi. Produktoví designeři mají
nejčastěji praxi 7 a více let (51 %). 
Naopak UX výzkumníci mají ve srovnání 
s produktovými designery častěji méně
než 1 rok zkušeností (15 % u výzkumníků,
jen 2 % u produktových designerů).

Graf č. 6

Humans of UX II | humansofux.com
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Délka praxe UX profesionálů
souvisí s tím, kde žijí, viz
graf č. 7. Na Slovensku mají 
UX profesionálové v oboru kratší
zkušenost: proporčně největší
skupina slovenských respondentů
má 3-4 roky praxe. Méně než 1 rok

5.3.3

V Česku jsou UX profesionálové 
s delší praxí

praxe tu má více respondentů (12 %) 
ve srovnání s respondenty žijícími 
v Česku (7 %). Více než 7 let praxe 
mají nejčastěji respondenti žijící 
v zahraničí (73 %). V zahraničí žijící 
UX profesionálové také reportují 
výrazně vyšší stupeň seniority. 

Graf č. 7
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Srovnáme-li graf č. 8 s délkou
praxe obecně, je patrná tendence
UX profesionálů nezůstávat na
jedné pozici po celou dobu praxe.
Na současné pozici pracují 
UX profesionálové nejčastěji 1–2
roky (35 %). Profesionálů, kteří 
jsou na stejné pozici 7 a více let, 
je poměrně málo (7 %).  

5.3.4

Po dvou letech změna práce

Graf č. 8
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Kontext práce 
UX profesionálů

V reportu považujeme za 
důležité zaměřit se také 
na kontext profesního působení
respondentů, na obecné informace
o projektech a uživatelích
produktů a služeb, na kterých
pracují. Předložená podkapitola
obsahuje zajímavé zjištění:
zkušenější UX profesionálové 
se liší od méně zkušených
respondentů jednak v množství 
a odvětví projektů, jednak 
v typech a lokacích uživatelů.

5.4

Humans of UX II | humansofux.com
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Mezi respondenty, co se formy
spolupráce týče, převládá
jednoznačně práce ve firmě/
organizaci (57 %). Druhou
nejčastější, ale proporčně 

5.4.1

UX profesionálové se uplatní 
v organizacích, agenturách 
i na volné noze

Humans of UX II | humansofux.com

výrazně nižší formou spolupráce je práce
v agentuře (17 %), následuje práce na
volné noze (10 %), práce formou
kontraktu (7 %) a práce ve start-upu 
(6 %). Viz graf č. 9.

Graf č. 9
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Z grafu č. 10 je patrné, že 
většina respondentů našeho 
dotazníku pracuje obvykle 
současně na dvou projektech 
(32 %), poměrně hodně
respondentů ale pracuje 
i na třech (27 %) a čtyřech 
nebo více projektech (26 %). 
Nejméně respondentů pracuje 
pouze na jednom projektu (15 %).

5.4.2

Zkušenější profesionálové 
pracují na více projektech

Humans of UX II | humansofux.com
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U četnosti projektů lze pozorovat
zajímavý rozdíl. UX profesionálové
s vyšší senioritou, tedy leadi (36 %)
a manažeři (58 %), pracují častěji
na čtyřech a více projektech
současně než jejich kolegové 
s nižší senioritou – junioři 
(12 %), mid-level (17 %) a seniorní
profesionálové (18 %), viz graf č. 11. 

Graf č. 11
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Nejčastějším odvětvím projektů, 
v němž respondenti pracují, 
je oblast vývoje aplikací a systémů 
(42 %), následuje prodej a obchod
(27 %), viz graf č. 12. 

5.4.3

Od vývoje aplikací 
ke gastronomii

Graf č. 12
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5.4.4

Shodné procento UX profesionálů 
má zkušenosti s UX výzkumem či
designem pro firemní zákazníky 
(71 %) a pro koncové uživatele (71 %). 
40 % našich respondentů pracuje 
na produktech/službách, jejichž
uživateli jsou interní zákazníci 
tedy zaměstnanci firmy, viz graf č. 13.

UX pro firemní zákazníky 
i koncové uživatele

Graf č. 13
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V kontextu práce na produktech/
službách pro firemní zákazníky 
a délky praxe se projevuje 
zajímavá tendence. Čím delší 
praxi UX profesionálové mají, 
tím pravděpodobnější je, že 
pracují na produktech/
službách pro firemní 
zákazníky, viz graf č. 14.

Až 82 % UX profesionálů s praxí 
5–6 let a 80 % s praxí 7 a více let 
pracuje na produktech/službách 
pro firemní zákazníky. Méně zkušení 
UX profesionálové pracují na B2B
produktech/službách podstatně 
méně (48 % UX profesionálů s méně 
než 1 rokem praxe, 52 % s 1–2 lety 
praxe a 64 % se 3– 4 lety praxe). 

Humans of UX II | humansofux.com
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Z grafu č. 15 je patrné, že 
nejvíce respondentů našeho
dotazníku pracuje na produktech 
a službách, jejichž primárními
uživateli jsou lidé z Česka (53 %) 
a Evropy (52 %). Následují 
uživatelé ze Severní Ameriky 
(36 %) a Slovenska (33 %).

5.4.5

Produkty a služby od českých 
a slovenských designerů se
využívají v ČR, SR i ve světě

Graf č. 15
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U cílové skupiny produktů/
služeb lze pozorovat, v souvislosti 
s délkou praxe UX profesionálů,
zajímavou tendenci – čím delší
praxi mají, tím častěji se starají 
o zákazníky z Evropy nebo 
Severní Ameriky, viz graf č. 16. 
61 % UX profesionálů s praxí 
7 a více let a 59 % s praxí 5–6 let 
se stará o produkty/služby pro

cílovou skupinu z celé Evropy, 
ve srovnání s pouhými 26 % 
UX profesionálů s méně než 
1 rokem praxe a 37 % s 1–2 lety 
praxe. Podobně, 41 % UX profesionálů 
s praxí 7 a více let a 46 % s praxí 
5–6 let se stará o cílovou skupinu 
z celé Severní Ameriky, ve srovnání 
s 14 % UX profesionálů s méně než 
1 rokem praxe a 25 % s 1–2 lety praxe. 

Graf č. 16
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6

V Z D Ě L Á N Í  
A  V Z D Ě L Á V Á N Í  S E

Na následujících řádcích se
zaměříme na téma vzdělání,
nahlédneme jak na oblast
formálního vzdělávání, tak
sebevzdělávání v oboru UX.
Kapitola přináší několik 
zajímavých poznatků, 
kupříkladu zjištěné vyšší 
formální vzdělání u žen, či 
spojitost dosaženého vzdělání 
s pociťovanou připraveností 
na praxi - čím vyšší vzdělání
respondenti mají, tím 
připravenější pro práci 
v oboru UX se cítí. Na 
druhou stranu dle průzkumu 
UX profesionálové v ČR a SR
postrádají kvalitnější možnosti
vzdělávání v oboru.

Humans of UX II | humansofux.com

38

http://humansofux.com/


Formální vzdělání

„Vieš, to čo ti dá tá vysoká škola. 
To zmýšľanie a prístup, kritické
myslenie a podobne.“ (2)

UX profesionálové v ČR a SR 
mají nejčastěji ukončené 

6.1

(2) Dále v textu budeme ve formě této typografické úpravy uvádět vybrané citáty z rozhovorů 
s našimi respondenty.

Graf č. 17

vysokoškolské magisterské 
vzdělání (52 % respondentů), 
druhé a třetí nejčastější jsou
vysokoškolské bakalářské (23 %) 
a střední s maturitou (18 %), 
viz graf č. 17.
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Graf č. 18

Z grafu č. 18 je patrné, 
že většina respondentů z našeho
vzorku studovala v Česku (68 %), 
26 % respondentů studovalo 
na Slovensku a 14 % v zahraničí.
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U nejvyššího formálního 
vzdělání jsou rozdíly mezi
jednotlivými pohlavími, jak lze
vidět v grafu č. 19. Ženy v našem 
průzkumu častěji než muži
absolvovaly vysokoškolské
magisterské studium (64 % 
u žen, resp. 46 % u mužů). 
Muži mají naopak častěji jako
nejvyšší formální vzdělání 
střední školu s maturitou 
(23 % u mužů, jen 9 % u žen). 

6.1.1

UX profesionálky mají 
vyšší formální vzdělání

Obecně je z grafu č. 19 patrné, že 
ženy dosahují vyššího formální 
vzdělání než muži. Uvedený výsledek 
ale není jen specifikem UX profese, 
je v souladu s celorepublikovým
výzkumem Českého statistického 
úřadu: Zaostřeno na ženy a muže 
(2021). Obdobný výsledek je 
reportován také ve švédské studii, 
The State of Design z roku 2020, 
s tím rozdílem, že v jejich vzorku
respondentů převažují ženy. 

Graf č. 19
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Zajímavé jsou také rozdíly 
mezi nejvyšším dosaženým
vzděláním UX profesionálů 
a jejich úrovní seniority.
Paradoxně, vysokoškolské 
vzdělání mají nejčastěji junioři 
(89 %), v závěsu následují leadi 
(85 %) a pracovníci na mid-levelu

6.1.2

Vysokoškolské vzdělání mají
nejčastěji junioři a leadi

(82 %), senioři (75 %) a nakonec 
manažeři (74 %). UX profesionálové 
na mid-levelu (60 %) a manažeři (59 %)
však mají nejčastěji ze všech úrovní
seniority magisterský titul. Nejméně
často mají magisterský titul junioři 
(47 %), kteří mají naopak nejčastěji
bakalářský titul (38 %), viz graf č. 20. 

Graf č. 20
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UX výzkumníci mají vyšší ukončené
formální vzdělání než jiné profese
(viz graf č. 21) – nejčastěji
vysokoškolské magisterské (70 %)
nebo postgraduální (13 %). 
Vyšší vzdělání pravděpodobně
souvisí i se zastoupením mužů 
a žen v tomto UX zaměření.

Z dat i rozhovorů vyplývá, 
že UX designeři obecně 
pociťují nižší úroveň 
užitečnosti vystudovaného 
oboru pro designérskou práci. 
Přestože participanti tvoří 
z hlediska oborového zázemí
různorodý vzorek, ve většině
případů převažuje přesvědčení 
o klíčovém významu samostudia 
a sebevzdělání. Rozhovory ukazují,
že vysokoškolské vzdělání vnímají

6.1.3

UX výzkumníci tráví více času 
na univerzitě, designeři
samostudiem

UX designeři jako podstatné spíše 
jen pro načerpání kompetencí
univerzální povahy, jež umožňují 
další (sebe)vzdělávání v oblasti UX. 
Tento fenomén ilustruje jeden 
z výroků našich participantů:

„Škola tě teda víc nadchne a ukáže 
ti ty možnosti a pak se v tom musíš 
zlepšit sám.“

Zdá se tedy, že vysoké školy 
v současnosti mohou efektivně
připravovat budoucí UX výzkumníky 
a znalosti získané na univerzitách 
slouží velmi dobře jako základ
uplatnitelný v praxi UX výzkumu. 
Naopak v UX designu nabídka 
univerzit spíše pokulhává za 
možnostmi neformálního vzdělávání. 
V obou případech je nezbytné
kontinuální samostudium.
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Graf č. 21

Humans of UX II | humansofux.com

44

http://humansofux.com/


„Uživatelský výzkum se hodně
inspiruje ze sociálních věd a jakým
způsobem tyto vědy zkoumají
chování člověka. Takže už jsem 
měla nějaký background.“

Zaměření studia našich participantů z
řad UX profesionálů jsou různorodá. 

6.1.4

Studium ICT je nejčastější 
cestou k UX

Nejčastějším jsou však informační
a komunikační technologie, které
studovalo 40 % našich respondentů.
Druhým nejčastějším zaměřením 
jsou umění a humanitní vědy 
(23 %)a třetím společenské vědy,
žurnalistika a informační vědy 
(19 %), viz graf č. 22. 

Graf č. 22
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Z grafu č. 23 je patrné, že zaměření
studia se u participantů liší podle
toho, v jakém UX odvětví pracují. 
UX výzkumníci (55 %) studovali
společenské vědy, žurnalistiku 
a informační vědy častěji než 

produktoví designeři (18 %) 
a UX designeři (15 %). Naopak 
UX designeři (52 %) a produktoví
designeři (52 %) studovali informační 
a komunikační technologie častěji 
než UX výzkumníci (33 %). 

Graf č. 23
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„Škola by měla dát udičku. Člověk 
si vybere, co ho zajímá, to si pak
sám dostuduje. Škola pomáhá při
vyhledávání dat a informací, které
by si člověk měl nastudovat.“

Tabulka č. 4 ukazuje, jak se 
UX profesionálové cítili připraveni
na praxi. Nejvíce připraveni na
praxi v UX se cítili respondenti 
s vysokoškolským postgraduálním
vzděláním (průměr 3,4 na 5-bodové
likertovské škále, kde 5 odpovídá
ohodnocení „zcela připravilo“),
menší připravenost pociťovali
respondenti s vysokoškolským
magisterským (průměr 2,7) 
a bakalářským vzděláním 
(průměr 2,6). Spíše nepřipraveni 
se cítili respondenti, jejichž 

6.1.5

Univerzitní diplom zvyšuje
připravenost na práci v UX

vzdělání bylo vyšší odborné 
(průměr 2,3) a středoškolské 
s maturitou (průměr 2,1). Místo studia 
se ukázalo býti faktorem, ovlivňujícím 
u respondentů vnímanou připravenost na
praxi v UX. Nejvíce připraveni 
se cítili respondenti, kteří studovali 
v zahraničí (průměr 3,2). Z českých 
a slovenských univerzit nejlépe
připravilo pro praxi v UX České 
vysoké učení technické v Praze 
(průměr 3,1).

Nejlépe hodnocený obor studia 
z hlediska přípravy na praxi je obor
Informační studia a knihovnictví 
(průměr 3,1), těsně za těmito obory jsou
obory rozvíjející v designu (vizuálním,
grafickém, produktovém, UX, oděvním,
ale i architektonickém, průměr 3,0). 
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Tabulka č. 4: Pociťovaná připravenost na práci v UX v závislosti na absolvovaném studiu
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Sebevzdělávání

UX profese vyžaduje 
kontinuální studium, 
proto jsme se v průzkumu 
rozhodli věnovat více i oblasti
sebevzdělávání. Nejoblíbenější
sebevzdělávací aktivitou mezi
našimi respondenty je čtení

6.2

UX blogů (76 %) a UX knih (59 %). 
Mezi další oblíbené aktivity patří
navštěvování UX konferencí (46 %) 
a absolvování online kurzů a školení 
(45 %). Podrobnější rozklad
sebevzdělávacích aktivit 
shrnujeme v grafu č. 24.

Graf č. 24
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Blogy z oblasti UX čte 
76 % UX profesionálů. 
Z konkrétních UX blogů naši
respondenti nejčastěji uvádí: 

1) Medium články a blogy (31 %)
2) Nielsen Norman Group (27 %)
3) UX Collective uxdesign.cc (18 %)
4) UX Planet (14 %)
5) ILINČEV (8 %)

Mezi další oblíbené zdroje se řadí
také Smashing magazine, Baymard,
UXPin, Interaction Design
Foundation, InVision, UXmatters,
UX Movement a A List Apart.

6.2.1

Převažují anglicky psané 
UX blogy

Knihy o UX čte 59 % profesionálů v UX.
Naši respondenti preferují 
následující tituly:

1) Don Norman: The Design of 
Everyday Things (16 %) 
2) Steve Krug: Don’t Make Me Think (12 %)
3) Jeff Gothelf, Josh Seiden: Lean UX (8 %)
4) Banfield Richard: Design Sprint (4 %)
5) Jake Knapp: Sprint (4 %)

Další častěji zmíněné knihy či 
soubory knih jsou publikace od 
A Book Apart, knihy od Steva Kruga 
a Dona Normana obecně, Nir Eyal:
Hooked a Rosenfeld Media UX Books.

Povinnou literaturou jsou
Norman a Krug

6.2.2
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Kurzy a školení online navštěvuje
45 % UX profesionálů. Obrací se
přitom především platformy: 

1) Interaction Design Foundation
(28 %)
2) Udemy (16 %)
3) Coursera (14 %)
4) Nielsen Norman Group (11 %)
5) Linkedin Learning (8 %)

Další platformy se už objevují 
v odpovědích méně často. Za
zmínku stojí např. Google UX,
Learn2Code, YouTube, Design
sprint, Domestica, IDEO, Figma,
Leaders of Awesomeness,
Czechitas a Skillshare.

6.2.3

Téměř polovina UX profesionálů
studuje online

UX podcastům naslouchá 30 %
profesionálů. Mezi nejpopulárnější 
se u našich respondentů řadí: 

1) UX Podcast (19 %)
2) Design Better (13 %)
3) UI Breakfast (7 %)
4) 99% Invisible (7 %)
5) Awkward Silences (6%)

Nejoblíbenější podcast je 
UX Podcast 

6.2.4
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Online diskuzí se účastní 21 % 
UX profesionálů. Zapojují se 
přitom především do diskuzí: 

1) Na Slacku UX (26 %)
2) Od Asociace UX (9 %)
3) Na Facebooku (8 %)
4) Na Clubhouse (8 %)
5) Na Twitteru (7 %)

6.2.5

Pětina UX profesionálů se 
účastní online diskuzí

Fyzické kurzy či školení navštěvuje 
14 % UX profesionálů. Nejčastěji se 
u našich respondentů jedná o:

1) UX Workshop (10 %)
2) Nielsen Norman Group (8 %)
3) Czechitas (8 %)
4) UX Monday (6 %)
5) SUXA (6 %)

Sedmina UX profesionálů chodí
na fyzická školení

6.2.6
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V rámci dotazníku respondenti
uváděli taktéž získané certifikáty,
přičemž pouze několik skupin 
se objevovalo opakovaně, a to: 

1) Nielsen Norman Group
certifikáty (18 %)
2) Interaction Design Foundation
certifikáty (14 %)
3) Coursera Human-Computer
Interaction - University 
of California (6 %)

6.2.7

Nejoblíbenější certifikáty jsou 
od Nielsen Norman Group
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Ačkoliv mentora potkává 
podle dat z výzkumů jen 16 % 
UX profesionálů, z rozhovorů
vyplývá jeho zásadní role.
Zkušenost s mentoringem má 
za sebou i větší část účastníků
výzkumných rozhovorů z řad
designérů – ti ji navíc označují 
za přínosnou. U mentora považují
respondenti za klíčovou jeho
odbornost, schopnost
konstruktivní zpětné vazby 
a komunikaci podstatných
poznatků a zkušeností. 

„…na (mentorovi) sa mi strašne
páčilo, že on mi vedel dať negatívny
feedback tak, že som sa necítila zle…
Nejako mi vysvetlil, že ako sa to dá
urobiť ináč a čo tam bolo zlé. 
Toto bolo super.“

6.2.8

Mentor je vítaným průvodcem 
UX kariérou

„Pokud bych si hledal mentora, tak bych
chtěl, aby ten člověk byl většinou o 2 až 3
úrovně dál než jsem já. Pomáhá mi třeba
přeskočit něco, co on už zažil.“

Také participanti, kteří neměli 
příležitost interagovat s mentorem,
vnímají koncept mentorství pozitivně.
Vyzdvihují především možnost
rychlejšího posunu kompetencí 
v preferované oblasti pod vedením
zkušeného odborníka než 
v případě jeho absence.

„Za mě je fajn, že máš člověka, který se
tomu věnuje a už má nějakou praxi a ví,
které věci se budou hodit a které věci
budeš potřebovat. A pokud je ten mentor
jako špička ve svém oboru, tak se asi díky
němu dokážeš vzdělávat a pohybovat
mnohem rychleji, než bys dělal bez něj…“
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Hodnocení nabídky
vzdělávání v oboru

„UX sa rozbieha rapídne rýchlo 
a školy to nereflektujú... 
Študovala som dizajn a aj dnes 
sa na VŠ digitalizácia do týchto
profesií implementuje veľmi
pomaly. Profesori vyučujúci 
dizajn dnes ešte netušia, že tu
existuje UX dizajn... školstvo 
je stále vo fáze manuálneho
dizajnu.“

6.3

Respondentů jsme se v rámci dotazníku
ptali také na to, zda jim v současné
nabídce vzdělávání něco chybí, a pokud
ano, o co přesně se jedná. Prostor pro
vylepšení ve stávající nabídce, vztahující
se ke státu, v němž žijí a pracují, pociťuje
45 % UX profesionálů, viz graf č. 25. 
Na následujících řádcích rozebereme,
jaké námitky k současnému stavu
vzdělávání UX profesionálové mají.

Graf č. 25
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Co se nabídky vzdělávání týče,
našim respondentům chybí
formální vzdělávání v UX:
především obory na středních
školách a univerzitách. Současnou
nabídku vzdělávacích programů
považují za nedostačující či
minimální. Respondenti
nespokojení se vzděláváním
nejčastěji postrádají formální
vzdělání (76 odpovědí), což ilustrují
tři vybrané ukázky z rozhovorů:

„Chybí univerzity, které by učily
UX tak, aby to dávalo smysl.

6.3.1

Univerzitní vzdělávání pokulhává
za praxí

Nejprogresivnější je asi KISK v Brně a pak
dlouho nic.“

„Velmi pomalu se zde etabluje formální
vzdělávání v oboru. Vím o Mgr. oboru
plánovaném na VŠE a nějaké snad
specializaci na ČVUT, ale přála bych si,
aby se nám UX rozuteklo i na umělecké,
designové, humanitně-vědné a vícero
technických oborů.“

„Na Slovensku sa nedá na univerzite
vyštudovať UX odbor. V zahraničí sú
lepšie možnosti a štúdium prebieha
formou praxe.“
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„Možná o možnostech jen nevím, 
ale nějaké kvalitní programy, které
by pomohly hlavně třeba novým
zájemcům o UX se do oboru vůbec
dostat a nebo pak i něco mid-level
to senior, přijde mi, že je člověk
dost odkázaný na online videa,
náhodné meetupy, sem tam nějaký
workshop a nebo štěstí na mentora,
případně skvělého zaměstnavatele,
který vzdělávání zajistí.“

Menší část respondentů 
postrádá větší nabídku 
UX vzdělávání obecně. Uvádí, 
že současné vzdělávací možnosti
jsou omezené a nedostatečné 
a to jak pro juniory, tak seniory.
Vzdělávají se proto individuálně,
popřípadě využívají nabídky
vzdělávání ze zahraničí 
(43 odpovědí).

Z rozhovorů dále vyplývá, že
seniornější UX profesionálové
někdy postrádají možnosti
vzdělávání pro pokročilé/ seniory
(24 odpovědí). Současná nabídka
jim přijde zacílena především 
na juniory, poskytující základní

6.3.2

Chybí širší nabídka vzdělávání

znalosti, jak ukazují dva úryvky 
z rozhovorů: 

 
„Ne, že by neexistovalo, ale jedná se
většinou o předražené workshopy pro
začátečníky.“

„Stávající nabídka se soustřeďuje spíše 
na obecně UX. Chybí nabídka pro ty, co
jsou v oboru více než 20 let.“

 
Chybí i česky vedené kurzy 
(24 odpovědí) a další vzdělávací obsah 
v češtině (12 odpovědí). Zmiňované 
byly i mezery v nabídce kurzů pro
specialisty (11 odpovědí). 

„(Je) málo možností pro specialisty, 
v zásadě neexistují krátké soustředěné
kurzy pro výměnu zkušeností, všechno 
je ad–hoc. nemám kam poslat kolegu 
když se chce třeba dozvědět více 
o designu pro iOS, kromě 
zahraničních kurzů nebo YouTube.“

Mezi další vnímané nedostatky 
patří např. nedostatečná propagace,
menší množství akcí v regionech,
nedostatek špičkových lektorů 
či cenová dostupnost akcí.
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„Vím pouze o UX Monday 
a UX Slacku. Naše komunita 
by mohla byt činnější.“

S UX akcemi je spokojených 
33 % UX profesionálů, naopak
nespokojených je 27 %, jak 
ukazuje graf č. 26.

UX profesionálové, nespokojení 
s nabídkou akcí, uvádí nejčastěji
nespokojenost s jejich množstvím

6.3.3

Hodnocení oborových akcí

(31 odpovědí), kvalitou (21 odpovědí),
propagací (18 odpovědí) či s nabídkou
lokálních akcí (12 odpovědí).

„Nízká kvalita, v ČR není moc
profesionálů co by mohli přednášet 
na vysoké úrovni o strategických
tématech.“ 

„Je ich na Slovensku veľmi málo. 
A ak aj nejaké sú, zväčša sú len 
v Bratislave.“ 

Graf č. 26
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7

U X  P R O F E S I O N Á L O V É
V  P R Á C I

Kapitola přináší pohled na 
vybrané aspekty práce v UX,
počínaje odvětvími, z nichž 
UX profesionálové do oboru
přicházejí (pokud není jejich 
první kariérní volbou), přes 
důvody práce na stávající 
pozici a spokojenost s ní, až po
plánovaný profesní rozvoj ve
vztahu k následujícímu roku 
a budoucnu dlouhodobě. Ze
zajímavostí lze uvést například
převládající spokojenost 
UX profesionálů se svým
současným zaměstnáním 
a nejčastější důvody – v případech,
kdy spokojenost chybí – ke změně
práce: chybějící perspektivu
profesního růstu a výši mzdy. 
V poslední podkapitole je 
věnován speciální prostor 
expatům a jejich vnímání 
práce v Česku a na Slovensku.
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Kariérní dráhy 
UX profesionálů

U čtvrtiny (24 %) UX profesionálů
je UX jejich původním oborem,
naopak tři čtvrtiny (76 %)
respondentů před působením 
v UX pracovaly v jiném odvětví 
(viz graf č. 27). Nejčastěji se 
jednalo o marketing, vývoj aplikací 
a systémů, média, reklamu a PR.

7.1

Graf č. 27

7.1.1

Cesta k UX vedla od marketingu
nebo vývoje ICT
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Graf č. 28

Obory před UX se zajímavě liší 
u obou pohlaví, jak znázorňuje 
graf č. 28. Ženy (15 %), častěji 
než muži (4 %), pracovaly před 
UX v administrativě. Naopak, 
více mužů (42 %) než žen (16 %)
působilo před UX v oboru vývoj
aplikací a systémů a v oboru
konzultace, analýzy a projektového
řízení (muži - 18 %, ženy 4 %). 
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Důvody, proč naši respondenti
zastávají současnou práci,
znázorňuje graf č. 29. Jak můžeme
vidět, UX profesionálové setrvávají
na současné pozici především
proto, že je práce baví (67 %), je
kreativní a přináší nové výzvy 
(56 %) a také jim dává smysl (50 %).

7.1.2

UX profesionály práce baví

Graf č. 29
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Čím kratší mají UX profesionálové
praxi, tím je pro ně důležitější
možnost kariérního růstu a dalšího
vzdělávání (viz tabulka č. 5). Tato
možnost je důležitá pro 45 % 
UX profesionálů s méně než 
1 rokem praxe, o něco méně pak
pro jedince s 1–2 a 3–4 lety (33%) 
a 5–6 lety praxe (22%). Nejmenší
důležitost přikládají možnosti
kariérního růstu a dalšího
vzdělávání UX profesionálové se

7 a více lety praxe (15 %). Naopak, čím
delší mají UX profesionálové praxi, tím 
je pro ně důležitější mít svobodu 
v rozhodování a autonomii při práci.
Svoboda v rozhodování a autonomie 
při práci je důležitá pro 46 % 
UX profesionálů s praxí 7 a více let, 
pro 36 % s praxí 5–6 let a 39 % s praxí 
3–4 roky, zatímco pro UX profesionály 
s praxí méně než 1 rok a 1–2 roky praxe
je tento důvod zastoupený výrazně 
méně (10 % a 20 %). 

Tabulka č. 5: Důvody pro současnou práci podle délky praxe
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Téměř tři čtvrtiny (71 %) 
UX profesionálů jsou se svým
současným zaměstnáním
spokojeny. Naopak nespokojeno 
se současným zaměstnáním je 
12 % UX profesionálů. Důvodem
nespokojenosti je vnitřní nastavení
firmy (17 odpovědí), nedostatečný
vliv UX na produkty (7 odpovědí),
firemní kultura (6 odpovědí) 
a neefektivní procesy (5 odpovědí).
Mezi dalšími méně zastoupenými
odpověďmi byla například politika,
vedení vnímané jako nezpůsobilé,
nejistá budoucnost, výše platu,
nejasná vize a strategie či vlastní
pocit vyhoření (2 odpovědi). 

7.1.3

V současném zaměstnání 
jsou UX profesionálové 
většinou spokojení

V jednom případě zazněla jako důvod
nespokojenosti i šovinistická atmosféra
ve firmě. Pocity nespokojenosti dokládají
vybrané citáty našich respondentů:

„Firemní kultura a určování priorit 
(se řídí) dle zájmů majitele, ne dle 
potřeb zákazníků.“

„Chtěl bych pracovat na smlouvu, 
ale všude je jenom na živnost.“

Zajímavostí je, že respondenti pracující
pro slovenské firmy jsou spokojenější 
s jejich současným zaměstnáním (80 %),
než respondenti pracující pro české (68 %)
a zahraniční firmy (68 %), viz graf č. 30. 
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Jak je vidno v grafu č. 31, tři
čtvrtiny (73 %) UX profesionálů
jsou spokojeny s projekty, 
na kterých pracují. Naopak 
jen 12 % UX profesionálů
odpovědělo, že jsou s projekty
nespokojení. Nespokojenost 
u těchto respondentů povětšinou
pramení z vícero důvodů: 

„Zatiaľ som nepocítil nadšenie pre
projekt, na ktorom pracujem.“

Mezi nejčastější se řadí chybějící
výzkum (5 odpovědí), tematicky 

7.1.4

Spokojenost s projekty 
je vysoká

vzdálené projekty (4 odpovědi),
nechápání smyslu projektu, 
na kterém pracují (4 odpovědi), 
chybějící impakt, nedostatečný 
rozpočet, monotónnost práce 
a stereotyp, zastaralé technologie 
či nedostatek prostoru pro inovace 
(shodně 3 odpovědi). 

„Všechny weby jsou dnes 
prakticky totožné a kopírují se. 
Uživatelé jsou zvyklí na určitou 
navigaci po webech a v aplikacích 
a v oblasti online čtení nemáme 
moc prostor k inovátorství.“

Graf č. 31
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Jak ukazuje graf č. 32, 89 % 
UX profesionálů již v minulosti
změnilo práci, většina nad poslední
změnou práce váhala půl roku (26 %).
Poměrně velké množství respondentů
se však rozhodlo už po měsíci (21 %). 

7.1.5

Ke změně práce vede lepší
nabídka kariérního růstu 
či vyšší mzdy

Graf č. 32
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Nejzásadnějšími důvody 
k poslední změně práce 
byly chybějící perspektiva
profesního růstu (46 %) 
a výše mzdy a odměňování 
(41 %), jak lze vyčíst z graf č. 33.

Graf č. 33
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Z grafu č. 34 je patrné, že 
současnou práci našla většina 
našich respondentů přes doporučení
kamaráda/známého (45 %).

7.1.6

Osobní doporučení je nejčastější
cestou ke změně práce

Graf č. 34
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Novou práci v době vyplňování
dotazníku nehledalo 53 %
respondentů, 34 % se po novém
uplatnění pohlíželo nebo čekalo 
na příležitost. 5 % UX profesionálů
hledalo práci aktivně, viz graf č. 35.

7.1.7

Každý čtvrtý UX profesionál
přemýšlí o změně práce

Graf č. 35

Humans of UX II | humansofux.com

70

http://humansofux.com/


Jedinci, hledající práci, nejčastěji 
pro průzkum možností používali
LinkedIn (75 %), pracovní portály
nebo se spoléhali na doporučení 
od kamarádů či známých (shodně 
53 %), podrobněji viz graf č. 36.

Graf č. 36
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Graf č. 37

Ve výběru kanálů, pro hledání
práce v době sběru dat, se 
vyskytují zajímavé rozdíly 
v závislosti na pohlaví, viz 
graf č. 37. Muži, častěji než ženy,
používali pro hledání práce přímý 

osobní dotaz konkrétní organizaci/
týmu (muži ve 35 % případů, 
zatímco ženy jen v 18 % případů) 
a externí headhuntery (muži 
v 19 % případů, zatímco ženy 
jen ve 3 % případů).
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Nejdůležitějšími aspekty při výběru
práce, jak ukazuje graf č. 38, jsou 
pro UX profesionály výše mzdy 
a odměňování (76 %), a také to, 
zda respondentům práce dává 
smysl (57 %) a baví je (53 %).

7.1.8

Výše mzdy a smysluplnost 
jsou nejdůležitější aspekty 
při výběru práce

Graf č. 38
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Graf č. 39

U důležitých aspektů, při výběru
práce, se vyskytuje jeden zajímavý
rozdíl v závislosti na pohlaví 
UX profesionálů, viditelný 
v grafu č. 39. Pro ženy, více než
pro muže, je důležitější flexibilní
rozvržení pracovní doby (možnost
vybralo 46 % žen a jen 28 % mužů).
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V dotazníku jsme UX profesionálům
položili otázku na spokojenost 
s nabídkou práce v oboru. Více 
než polovina (53 %) je se stávající
nabídkou spokojena, 17 % naopak
spokojeno není (viz graf č. 40). 

Respondenti, nespokojeni 
s aktuální nabídkou práce, 
postrádají nejvíce poptávku 
po specialistech (16 odpovědí).
Specificky se jednalo o specializace 
v UX psaní, UX gamingu, physical
computingu, nejpočetněji byla
zmiňována menší poptávka 
po UX výzkumnících. 

„Povedomie o dôležitosti a zmysle 
UX researchu je stále nízke, mnoho
firiem preferuje len marketingový

7.1.9

S nabídkou práce je většina 
UX profesionálů spokojená

výskum či prenášanie výskumu len 
na dizajnéra alebo produkťáka.“

Někteří respondenti uvádějí
nedostatečné množství pracovních
nabídek (11 odpovědí). Dále se 
v odpovědích objevuje nespokojenost 
s potenciálními zaměstnavateli, 
kteří UX nerozumí a mají zkreslené
představy o náplni práce jednotlivých
pozic, případně si hodnotu UX
neuvědomují, či jej zaměňují s grafikou
nebo vývojem (9 odpovědí). Postrádána 
je také zajímavá nabídka projektů/
produktů (8 odpovědí), či specifické
poptávky po juniorních (6 odpovědí)
nebo seniorních pozicích (5 odpovědí).
Nespokojenost pramení také 
z nedostatečného popisu 
pracovních pozic v inzerátech.
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Graf č. 40
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Více než dvě třetiny 
UX profesionálů (68 %) jsou
spokojeny se svým kariérním
rozvojem (viz graf č. 41).

UX profesionálů nespokojených 
se svým profesním rozvojem je 
18 % (konkrétně 97 respondentů).
Nespokojenost má obvykle více
důvodů – mezi nejčastěji
zmiňované patří nedostatek 
času na jeho uskutečňování 
(24 odpovědí) a velké pracovní
vytížení. Řada nespokojených 
UX profesionálů postrádá 
v rámci svého profesního 
rozvoje mentoring – zkušenějšího
kolegu či externího mentora, 
od kterého by se mohli učit 
a dostávat zpětnou vazbu 
(13 odpovědí) a také definovaný 
plán rozvoje a možnosti kariérního
růstu (15 odpovědí). Ty buďto 
chybí úplně (7 odpovědí), či nejsou

7.1.10

Najít si čas na kariérní rozvoj
může být obtížné

jasně definované (3 odpovědi). 
V některých případech participanti
postrádají podporu zaměstnavatele 
(6 odpovědí), jiným chybí projekty
představující výzvu (5 odpovědí). 
Překážku pro profesní rozvoj může
představovat také potkávání se 
se stále stejným typem práce 
(5 odpovědí).  

„Na bedrech mám naloženo stále velké
množství projektů. Během pracovní doby 
je nemožné naučit se něco nového nebo 
se zaměřit na něco, co by mě skutečně 
profesně rozvíjelo.“

„Už dlouho necítím nové výzvy a mám
pocit, že mě nic nepřekvapí a že se tak
nedostávám ze své profesní komfortní
zóny.“

„Moje side projekty mi pomáhajú 
s rýchlym rozvojom. V práci to 
začalo stagnovať a opakovať sa.“
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Budoucí kariérní
směřování

V grafu č. 42 lze vidět směřování
krátkodobých plánů většiny
respondentů k učení se novým
technologiím a postupům (60 %),
rozvíjení měkkých dovedností 
(47 %) a inovování a zdokonalování
stávajících projektů (40 %).

V plánovaném krátkodobém
profesním rozvoji se vyskytují
zajímavé rozdíly v závislosti na
délce praxe (viz tabulka č. 6). 
UX profesionálové s kratší
působností v oboru mají oproti
zkušenějším respondentům větší
touhu naučit se nové nástroje  

7.2

7.2.1

Naučit se něco nového 
a zdokonalit produkt

a postupy (75 % UX profesionálů 
s praxí méně než 1 rok, 
79 % s 1–2 roky praxe a jen 49% 
UX profesionálů s praxí 7 a více let). 
Méně zkušení UX profesionálové 
si také častěji než zkušenější 
respondenti přejí pracovat v jiných
částech designového procesu 
(40 % UX profesionálů s praxí méně 
než 1 rok, 35 % s 1-2 roky praxe 
a jen 16% UX profesionálů s praxí 
7 a více let) a rozšířit si portfolio 
projektů (43 % UX profesionálů 
s praxí méně než 1 rok, 45 % s 1–2 roky
praxe a jen 15% UX profesionálů 
s praxí 7 a více let).

Na téma kariérního směřování 
jsme v dotazníku cílili hned dvěma
otázkami, jedna se týkala
profesních cílů v následujícím 
roce, druhá obecného směřování 
v budoucnosti. Rozebereme je 
v této podkapitole odděleně – 

Humans of UX II | humansofux.com

nejprve se zaměříme na krátkodobé cíle,
poté se podíváme, z jakých důvodů
směřují UX profesionálové 
z dlouhodobého hlediska k širšímu 
a užšímu zaměření. V poslední části
podkapitoly poodhalíme možnosti
dalšího směřování za hranice UX. 
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Graf č. 42

Tabulka č. 6: Krátkodobý plán rozvoje UX profesionálů podle délky praxe
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Většina UX profesionálů má v plánu
rozšířit si repertoár dovedností 
v UX a směřovat k širšímu
zaměření (viz graf č. 43). Tato
tendence je patrná u všech pohlaví,
UX zaměření, seniority atd.

UX profesionály vede k volbě
širšího zaměření preference
různorodé a pestré pracovní
náplně zabraňující monotónnosti 
a stereotypu (53 opovědí). V širším
zaměření vidí možnost pracovat 
v různých sférách a střídat různé
činnosti, zkoušet nové věci. 

7.2.2

UX profesionálové směřují
většinou ke generalismu

Graf č. 43

„Nejvíce mi sedí. Široká škála, pestrost
práce, více se dozvím o produktu 
a o uživatelích. Zaměření na jednu část 
designového procesu jsem zkusila 
a nevyhovovalo mi to.“
 
„Připadá mi to dostatečně pestré, 
s absencí stereotypu a kdybych se pro užší
zaměření rozhodla, tak tu možnost mám.
Přesahy do různých oborů mě taky lákají.“ 

Některé z našich respondentů vede 
k volbě širšího zaměření touha dále se
rozvíjet, rozšiřovat si obzory a mít
všeobecný přehled, co se oboru týče
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(42 odpovědí). Taktéž touha
načerpat nové zkušenosti 
(36 odpovědí), zájem o celý
designový proces (34 odpovědí) 
a vlastní nastavení v současnosti
(19 odpovědí).

„Protože UX považuji za věc, 
kterou je třeba řešit ve všech 
fázích vývoje produktu. Být jen 
e.g. na začátku u research 
a návrhu, ale už pak nevidět 
a neotestovat výsledek a reakce
uživatelů, to by mě nebavilo.“

„Jako generalista můžu přinést 
větší hodnotu firmě pokud jsem 
na strategické pozici.“

Širší zaměření volí 
UX profesionálové také 
z důvodu preference dohledu 
a kontroly nad celým procesem 
(22 odpovědí) či touhy posunout 

se na vedoucí pozici – manager, leader
(14 odpovědí).

„Pretože mám pocit, že to kariérne 
dáva zmysel, ísť povedzme manažérskym
smerom. Tiež sa mi nechce stále robiť
všetky veci, príde mi pohodlnejšie 
ľuďom hovoriť, čo majú robiť.“

„Přijde mi dobré mít přehled nad vším 
a rozumět celku. Je to nejspíš přirozená
cesta k UX designerovi manažerovi.“

„Kontrolovat a pocit kontroly nad tím, 
co se děje na produktu.“

Snaha odvádět lepší práci, nabízet kvalitní
výsledky, či nabídnout klientům větší
hodnotu (14 odpovědí) je dalším faktorem
směřování ke generalismu. Mezi dalšími
důvody se objevuje více možností na
uplatnění (11 odpovědí), zaměření 
a požadavky pracoviště (8 odpovědí) 
či osobní preference (6 odpovědí).
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Preference užší specializace je 
u UX profesionálů motivována
touhou stát se expertem v konkrétní
oblasti a zvýšit si odbornost. Tito
jedinci upřednostňují hlubokou
znalost jedné oblasti nad 
průměrnou znalostí více 
oblastí (26 odpovědí). K dalším
důvodům volby užší specializace
patří ustálené preference (20
odpovědí), preference hlubšího
ponoru do problému (16 odpovědí),
domnívaná vyšší kvalita odvedené
práce (15 odpovědí), zlepšení
dovedností (5 odpovědí) 
či zlepšení uplatnění (5 odpovědí). 

7.2.3

Čtvrtina UX profesionálů si chce
prohlubovat svou expertízu

„Chcem byť špecialistom na užšiu 
oblasť, nie švajčiarskym nožíkom.“

„Mohu se problému věnovat více 
do hloubky a sledovat změny 
v čase a dopady.“

„Väčšia špecializácia umožní 
ísť viac do hĺbky, čo sa prejaví 
vo výstupoch a lepšom 
používateľskom zážitku.“

„To, co dělám, chci umět ve vysoké
kvalitě. A specializace mi k tomu
pomáhá.“
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7.2.4

Každý desátý respondent (tedy 11 %)
preferuje jiné než úzké, nebo široké
zaměření. Po vybrání odpovědi „jiné“ 
se mezi konkretizovanými zaměřeními
objevoval leadership, UX strategie,
vzdělávání, design služeb, branding, 
řízení procesů, design systémy, případně
kombinace generalismu a specializace. 

Budoucí kariérní směřování
nemusí zůstat u UX
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Vnímání vlastního vlivu 
v práci

UX profesionálů jsme se ptali 
také na pociťovaný vliv vlastní
osoby na některé aspekty
organizace, v níž pracují. Většina
UX profesionálů se cítí poměrně
sebejistě, co se vlivu na zážitek
uživatele z produktu/služby týče
(souhlasí 76 %). Menší jistotu pak
respondenti pociťují v souvislosti 

7.3

s vlastním vlivem na firemní procesy 
(49 %), firemní kulturu (46 %) 
a byznysová rozhodnutí (43 %). 
Nejméně jistí se respondenti cítí 
ohledně vlivu na udržitelnost rozvoje
firmy (30 %). Respondenti vybírali, jak
souhlasí s následujícími výroky na 
5-bodové likertově škále. Podrobný
pohled poskytuje graf č. 44.

Graf č. 44
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Nejvíce sebejistoty ve vlastní 
vliv na různé aspekty organizace
mají produktoví designéři. Nejvíce
ze všech tří UX zaměření pociťují
svůj vliv také na udržitelnost firmy
a firemní procesy (viz graf č. 45).

7.3.1

Pocit vlastního vlivu roste 
se senioritou a je patrnější 
u produktových designerů

Graf č. 45
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Není příliš překvapivé, že pocit
vlivu roste se senioritou. 
Manažeři cítí, ve srovnání 
s pracovníky pracujícími 
na junior, mid a senior levelu
obecně, větší vliv na firemní
kulturu, byznysová rozhodnutí, 

Graf č. 46

udržitelnost rozvoje firmy a firemní
procesy. Leadi vnímají větší vliv na
byznysová rozhodnutí, než jedinci
pracující na junior, mid a senior levelu.
Zajímavé je, že ve srovnání s manažery
pociťují menší vliv na udržitelnost
rozvoje firmy (viz graf č. 46). 
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Jak je vidět v grafu č. 47, ženy
obecně cítí menší vliv než muži.
Zajímavým shledáváme rozdíl
projevující se v oblasti byznysových
rozhodnutí, kde se menší
pociťovaný vliv ze strany žen 
také odráží. Zde pravděpodobně
opět hraje roli menší praxe 
UX profesionálek, zapojených 
do našeho průzkumu, než jejich
mužských kolegů.

Graf č. 47
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UX profesionálové, pracující pro
slovenské firmy, pociťují obecně 
o něco více sebejistoty ve vlastní
vliv na většinu aspektů organizace
(viz graf č. 48). Je tomu tak 
i v případě pociťovaného vlivu 
na udržitelnost rozvoje firmy.
Celkové rozdíly mezi respondenty
působícími v českých 
a slovenských firmách jsou 
však nepatrné.

7.3.2

Na Slovensku jsou si 
UX profesionálové vlastním 
vlivem jistější

Graf č. 48
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Kompetenční
sebehodnocení

„Co se (u nás) cení je způsob
komunikace, jak prezentuješ své
řešení, jak je dokážeš obhájit. Jak 
se dokážeš postavit stakeholderům,
kteří jsou o něco výš jak ty. Nějaké
umění vést diskuzi a dialog.“

V rámci průzkumu nás 
u UX profesionálů zajímalo 
také sebehodnocení vlastních
kompetencí. Tabulka č. 7 
ukazuje, jak se UX profesionálové
různých zaměření sami hodnotí 
v dovednostech, které jsou 
pro práci v UX důležité.
Respondenti se k jednotlivým
dovednostem vyjadřovali na 
5-bodové škále, kde hodnocení 

7.4

1 odpovídalo žádné znalosti a hodnocení 
5 odpovídalo expertní znalosti. Hodnota
„Total“ odpovídá průměru u všech
respondentů napříč všemi zaměřeními,
některá z nich však v tabulce neuvádíme
kvůli nízkému počtu respondentů
(konkrétně multimedia designeři, datoví
analytici a UX copywriteři). Jak je vidět,
nejlépe se naši respondenti hodnotí 
v těchto měkkých dovednostech: empatie 
(průměr 4,08), komunikace (průměr 3,90)
a týmová práce (průměr 3,88).

Na následujících řádcích se zaměříme 
na sebehodnocení v kontextu tří 
nejvíce zastoupených UX zaměření: 
UX designerů, produktových designérů 
a UX výzkumníků. 
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Tabulka č. 7: Sebehodnocení kompetencí podle UX zaměření
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Třemi nejlépe hodnocenými
kompetencemi UX designérů 
jsou empatie (průměrné hodnocení
4,05 bodů), UX design (4,05 bodů) 
a prototypování (4,00 bodů), 
viz graf č. 49. 

7.4.1

Empatie je designery 
i výzkumníky nejlépe
hodnocenou kompetencí

Graf č. 49
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U produktových designerů je
empatie také na prvním místě 
(4,15 bodů), následovaná
prototypováním (4,15 bodů) 
a UX designem (4,13), viz graf č. 50. 

Graf č. 50
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U UX výzkumníků je shodně na
prvním místě empatie (4,32 bodů) 
a dále uživatelský výzkum (4,25
bodů) a testování použitelnosti
(4,16 bodů), blíže graf č. 51.

Graf č. 51
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Tabulka č.8 ukazuje, 
že sebehodnocení dovedností 
se u UX designerů a produktových
designérů od sebe významně neliší,
zatímco u UX výzkumníků jsou
rozdíly výraznější – příčina se
patrně skrývá v jejich odlišné
náplni práce. Zatímco 
UX designeři a produktoví
designeři se hodnotí blízko 
k expertní úrovni v UX designu 
a prototypování, UX výzkumníci 
se v nich hodnotí níže, zhruba 

uprostřed škály. Podobně u dovednosti 
UI design a související typografie se 
UX výzkumníci hodnotí podstatně níže
než UX designeři a produktoví designeři.
Naopak, UX výzkumníci se hodnotí blíže 
k expertní úrovni v testování použitelnosti
a uživatelském výzkumu. V těchto
dovednostech se ovšem hodnotí poměrně
vysoko i UX designeři a produktoví
designeři. V tzv. měkkých dovednostech,
empatii, komunikaci a týmové práci se
hodnotí všechna UX zaměření podobně,
blízko k expertní úrovni.

Tabulka č. 8: Sebehodnocení kompetencí nejzastoupenějších zaměření
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UX profesionálové 
ze zahraničí v ČR a SR

V rámci dotazníku i výzkumných
rozhovorů byla pozornost
zaměřena na specifickou skupinu
UX pracovníků pocházejících 
ze zahraničí, působících na území
České republiky a Slovenska.
Dotazník vyplnilo 13 respondentů
odpovídajících tomuto specifiku,
rozhovory proběhly se sedmi
expaty (5 z ČR a 2 z SR).

7.5

U většiny z nich se nejednalo 
o jejich první zkušenost s prací 
mimo domovskou zemi. 

Pro potřeby studie byly za přínosné
vyhodnoceny zejména poznatky 
týkající se pozitiv a výzev spojených 
s výkonem povolání v ČR/SR, 
navazování vztahů s domácí 
UX komunitou a pohybu v ní. 

„So it's all about making sure you
have the right conversation with the
right person and then they become
your ally and actually 
get you in.“

Původem zahraniční 
UX profesionálové se pro práci 
v České republice či na Slovensku
rozhodují z různorodých důvodů. 
U některých bylo rozhodnutí
ovlivněno osobními vztahy, 
u jiných se jednalo o přijetí
pracovní nabídky bez prvotního
záměru působení ve zmíněných

7.5.1

Kariérní cesty expatů v UX 
vedou často přes známé

zemích. Participanti aktivně hledající
zaměstnání v oblasti UX využívají
především profesní sociální sítě 
LinkedIn. Zároveň však pociťují velkou
důležitost profesních vazeb a známostí –
právě tímto způsobem se části
respondentů podařilo najít, 
či změnit práci. 

„The only way that I would say that
actually really helped me get a job in the
Czech Republic is the fact that I leaned 
on my national identity to connect with
another person who was actually in the
company that I'm with now.“
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„Well, usually we try to avoid to put
us [the expats] in a project where
we have to do research in Slovak…
It can be a little bit of a problem
because it can be lost in translation,
some meaning of stuff.“

Většina respondentů, patrně 
z výše zmíněného důvodu, 
působila v době realizace
rozhovorů v české, či slovenské
pobočce zahraniční firmy, či ve
firmě oficiálně komunikující 
v anglickém jazyce. Respondenti,
pracující ve firmách komunikujících
převážně v mateřském jazyce dané
země, se zabývají primárně
zahraničními projekty,
realizovanými v angličtině. 
V těchto případech pro 
UX pracovníky neovládání 
češtiny či slovenštiny  

7.5.2

Angličtina limituje typ projektů,
ale může pomoci zbytku týmu

představuje bariéru pro realizaci
určitých (výzkumných) činností 
a podílení se na vybraných projektech. 
V protikladu poukazovali participanti na
situace, kdy jim pokročilá znalost
angličtiny v převážně česky či slovensky
mluvícím kolektivu umožnila napomáhat
kolegům mimo oblast jejich profesního
zaměření – především co se jazykových
kompetencí týče. 

„... and throughout time, I see how 
much better people got in English
communication, and we do have
international projects quite often…“

„And the other thing is a benefit because 
I always get people from marketing and
stuff coming to me and like, can you check
this English copy and I'm happy to do it.
And then you can kind of strengthen
relationships like that.“
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UX pracovníci, pocházející 
ze zahraničí, se v českém 
a slovenském prostředí potýkají 
s pocity vyčlenění z tamní 
UX komunity, pramenícími 
z jazykové bariéry:

„So I'm guessing that maybe 
a common theme for expat and 
the UX, you'd hear that they don't
quite feel part of the community
just because the community is 
a Slovak only community.“

„You feel a little bit like 
an outsider all the time.“

Ta je prominentní především 
u UX akcí, dominantně
uskutečňovaných v mateřském
jazyce dané země – češtině 
a slovenštině. Participanti 
jednotně pociťují nedostatek 
akcí v anglickém jazyce, a to jak 
na území České republiky, tak
Slovenska. V rámci České 
republiky vyhodnocují expati
situaci o něco příznivěji v Praze,
kde zaznamenávají větší množství
anglickojazyčných akcí. Některé 
z participantů, v době
uskutečňování rozhovorů

7.5.3

UX akce jsou zaměřené 
na české a slovenské publikum

působících v Brně, vedla tato skutečnost
k myšlence přesídlení z Brna do Prahy.

„And as I said, I can't go to a lot of
events…Well, I feel lonely.“

„But I did go to Prague more often 
lately and I felt it's a bit more apparent
there and a bit more internationally
oriented…. Also, most of the things in
Czech, but also some English 
conferences or meetups.“

Anglický jazyk je pro expaty
dominantním jazykem komunikace.
Participanti neoplývají dostatečnou
úrovní češtiny/slovenštiny, pro 
zapojení do akcí vedených v těchto
jazycích. Obdobných akcí se proto
účastní veskrze v roli přednášejících. 
O akce v anglickém jazyce přitom
participanti vnímají ze strany 
česko-slovenské UX komunity 
snížený zájem, což přisuzují 
především obecně nižší úrovni 
angličtiny jejích členů. Ze strany
komunity se setkávají rovněž 
s argumentem vyzdvihujícím 
množství UX akcí v angličtině 
obecně oproti akcím v češtině/
slovenštině a pociťované nutnosti 
akce pro Čechy a Slováky.
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„The guy I know is running the
design systems meetup and he's 
put in quite a lot of effort into it
and he just didn't get the amount 
of engagement that he expected. 
But there was a lot of designers 
in the Czech Republic who just
weren't that fluent and he felt he
was excluding them. So they
switched back to Czech.“

„They just want to keep it for 
Czech people, because either the
English proficiency or because
they… A reason that I heard often
was that there's already a lot of
English content out there. 
We want something for Czech.“

Minimum akcí v angličtině 
přitom participanti vnímají 
jako negativum pro obě strany, 
jak pro ně samotné, tak pro 
česko-slovenskou UX komunitu.
Expatům snižuje šanci na
networking, podporuje v nich 
pocit vyčlenění a stěžuje jejich
rozvoj v oblasti UX, či přehled 
o stavu oboru v České republice 
a na Slovensku. Česko-slovenská
UX komunita se naopak uzavírá
před poznatky z jiných zemí 
a omezuje svůj rozvoj.

„And also, sometimes I feel like 
I can't professionally develop 
so well because if I would be 
more like going to the events or
conferences or something probably 
I would be more aware of what's
happening in the UX area or 
something else so it could 
help me.“

V souvislosti někteří participanti
srovnávali ČR a SR se zeměmi 
Evropy či jejich specifickými městy, 
ve kterých dříve působili a setkali 
se silnější základnou anglicky
pořádaných UX akcí – Rakouskem,
Dánskem a Švédskem. V protikladu 
k situaci v Česku a na Slovensku 
se u uvedených zemí respondenti 
setkali u jejich obyvatelstva 
s obecně vyšší úrovní angličtiny. 
Právě Rakousko, svým blízkým
umístěním, je pro expaty 
vyhledávanou alternativou 
pro účastnění se UX akcí, další 
v době covidu představovaly 
UX akce z celého světa pořádány 
v online prostoru.

„We went to meetups and all the events 
in Vienna. It's just like a lesson in less 
than an hour drive. So we went there 
a few times.“
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Z výše uvedených skutečností je
patrný nedostatek příležitostí pro
expaty navazovat vztahy v rámci
UX komunity skrze UX akce,
uskutečňované v České republice 
a na Slovensku. Paradoxně právě
networking považují participanti 
za klíčový při hledání práce,
pracovní prostředí pak označují 
za místo, kde aktivně dochází 
k rozšiřování kontaktů 
a navazování vztahů. Důvodem je
patrně komunikačně přívětivější
prostředí – respondenti uváděli 
za primární komunikační jazyk 
v rámci svého pracoviště
angličtinu. Rovněž týmy, jichž byli
participanti součástí, pojímaly 
ve většině případů vícero expatů,
tedy jedinců potýkajících se 
s obdobnou situací jako naši
respondenti. Na druhou stranu
také jedinci, působící v téměř
výhradně česko-slovenském
kolektivu, považovali pracovní
prostředí za plodné pro navazování
vztahů a nesetkali se v rámci
kolektivu s negativním přístupem.

„… most of the people that I've
worked with, there's a huge

7.5.4

Networking se děje 
především v práci

UX group in the company that I work
with, and so you can expect of them 
and then they're introducing new people 
and you're connecting that way.“

Jeden z respondentů v tomto ohledu 
uvedl tendenci UX pracovníků měnit
místo zaměstnání, což má v kontextu
networkingu u jedince za následek
rozšíření sítě kontaktů napříč
různorodými firmami. Pro udržování
vztahů a omezení pocitů izolace 
další z respondentů uvedl snahu
organizovat komorní neformální akce.

„We just like move around a lot, 
like everyone's changing company 
all the time, so you tend to end up just
randomly, I notice my friends ending up 
at different companies and stuff.“

„And then they leave the company and 
then you got connections in these other
companies because you knew them.“ 

„… one thing I try and do as an 
expat because it's easy to get isolated, 
is I'll just like, I haven't done it so 
much, but I'll try and organize 
dinners. So I'll be like, hey, let's 
have me up with this.“ 
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8

M Z D Y

Jak prozrazuje název kapitoly,
zaměříme se nyní na mzdy
(uváděny jsou vždy hrubé mzdy) 
a proměnné, které ovlivňují jejich
výši. Respondenti na otázku
týkající se mzdy vybírali 
z kategorií mzdových rozsahů
(např. 77 001 – 84 000 Kč). 
Z těchto rozsahů dále uvádíme
průměrný rozsah a medián 
(střední hodnotu mezi rozsahy). 

Kapitolu otevřeme tématem mzdové
nerovnosti mezi muži a ženami 
a paradoxním zjištěním: respondenti 
s nižším formálním vzděláním mají
tendenci mít vyšší mzdu než ti s vyšším
formálním vzděláním. Podíváme se také 
na rozdíly v mzdách plynoucí z odlišných
forem spolupráce a zaměření v UX, 
a ukážeme, že data odhalila i nepřekvapivé
trendy – čím seniornější respondenti 
jsou, tím vyšší pobírají mzdy.
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Graf č. 52 ukazuje celkovou
distribuci mzdových rozsahů 
UX profesionálů. Distribuce je
velmi různorodá, nejčastějšími
mzdovými rozsahy jsou 
42 001 – 49 000 Kč (9 %), 
49 001 – 56 000 Kč (9 %) 
a 77 001 – 84 000 Kč (9 %). 
Průměrná hrubá mzda 
všech našich respondentů 
je 70 001 – 77 000 Kč 
a mediánová hrubá mzda 
je 63 001 – 70 000 Kč.

Graf č. 52
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Mzdové rozdíly v oboru

Rozdíly mezi mzdami na základě
seniority odpovídají očekávání: 
čím vyšší seniorita, tím vyšší mzda.
Tento trend lze sledovat jak 
u délky praxe (tabulka č. 9), 
tak u úrovně seniority, na němž
respondenti pracují (tabulka č. 10).

8.1

8.1.1

Čím víc zkušeností, 
tím víc peněz

Tabulka č. 9: Délka praxe a výše mzdy

Tabulka č. 10: Seniorita a výše mzdy
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Na základě dat lze konstatovat
zajímavou skutečnost, na kterou
následně v kapitole pohlédneme
detailněji (viz 8.1.9 Se mzdou 
jsou UX profesionálové většinou
spokojení): ženy jsou, častěji než
muži, nespokojeny s mzdovým
ohodnocením. Rozhodli jsme se
proto na data podívat více do
hloubky, abychom prozkoumali
případnou mzdovou nerovnost

8.1.2

Gender pay gap 
je patrná i v UX

mezi ženami a muži. 

Na první pohled je patrné, že v oboru
existují velké rozdíly mezi mzdami 
mužů a žen. V následujících dvou
tabulkách jsou tyto rozdíly viditelné 
jak u hrubé měsíční mzdy (tabulka č. 11),
tak u hodinové mzdy (tabulka č. 12). 
UX profesionálové mají tendenci 
pobírat vyšší mzdu než jejich 
kolegyně ženského pohlaví. 

Tabulka č. 11: Hrubá měsíční mzda u jednotlivých pohlaví

Tabulka č. 12: Hodinová mzda u jednotlivých pohlaví
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Zároveň se ukázalo, že ženy 
v Česku a na Slovensku mají 
ve srovnání s muži méně 
praxe, viz graf č. 53. Tento 
trend je minimálně v Česku
pravděpodobně následkem
dominance mužů na poli UX 
v minulých letech (ženy tvořily 
17 % z celkového počtu
respondentů v roce 2017, 
nyní je to 33 %). Větší množství 
žen začalo v oboru UX pracovat 
v posledních 4 letech, mají tedy
logicky méně praxe v oboru.

Graf č. 53
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Na základě uvedených poznatků 
lze předpokládat, že nižší mzdy žen
jsou vysvětlitelné nižší senioritou.
Avšak ani to není zcela přesné, 
jak napovídá tabulka č. 13. Zatímco
ženy a muži na juniorních pozicích
mají srovnatelné mzdy, u vyšších
úrovních seniority vidíme jiný
trend – muži mají vyšší mzdy než
ženy s výjimkou pozice Lead.

Po bližším prozkoumání kategorie
Lead jsme identifikovali potenciální
vysvětlení. Ve skupině žen-Leadek
jsou 3 ženy žijící v zahraničí, což
činí až 30 % z celého vzorku. 

Naopak, ve skupině mužů-Leadů 
není ani jeden respondent žijící 
v zahraničí. Skutečnost, že se 
mzdy v závislosti na lokaci poměrně 
významně liší, pravděpodobně není
překvapivá, ale poskytujeme zde 
základní přehled. V tabulce č. 14 
jsou viditelné výrazně vyšší mzdy 
UX profesionálů žijících v zahraničí,
respondenti žijící v Česku a na 
Slovensku dosahují na nižší částky. 
Jsme toho názoru, že rozdíl ve skupině
Leadů a Leadek je pravděpodobně
zapříčiněn specifičností skupiny 
žen-Leadek z nichž téměř třetina 
žije v zahraničí.

Tabulka č. 13: Seniorita a výše mzdy u jednotlivých pohlaví

Tabulka č. 14: Lokace a výše mzdy
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Na základě prezentovaných 
dat lze konstatovat, že v oboru 
UX v Česku a na Slovensku 
gender pay gap existuje, a nelze 
jej vysvětlit odlišnou senioritou
mužů a žen. Zatímco junioři 
a juniorky mají srovnatelné mzdy, 
u mid, senior a management levelu
jsou rozdíly v mzdách patrné –
muži mají tendenci mít platy vyšší
než ženy. U Lead levelu je tento

rozdíl obrácený, ale je pravděpodobně
způsoben tím, že mezi ženami-Leadkami
je 30 % respondentek žijících v zahraničí.
Zjištěné výsledky jsou v souladu se
švédskou studií The State of Design 
z roku 2020, kde ženy i muži začínají
zhruba na stejné mzdě, ale čím delší 
praxi UX profesionálové a profesionálky
mají, tím se prohlubuje mzdová 
nerovnost mezi ženami a muži, 
a to ve prospěch mužů. 

Průzkum odhalil paradoxní trend:
respondenti s nižším formálním
vzděláním (střední školou 
s maturitou) mají tendenci mít
vyšší mediánovou mzdu než
respondenti s vyšším formálním
vzděláním (viz tabulka č. 15). 
U respondentů s vyšším  

8.1.3

Vyšší vzdělání 
neznamená vyšší mzdu

formálním vzděláním je také 
zajímavé, že se mezi nimi na první
pohled nevyskytují žádné rozdíly, 
co se výše mzdy týče. Respondenti 
s bakalářským titulem mají 
srovnatelné mediánové mzdy 
s respondenty s magisterským 
a doktorským titulem. 

Tabulka č. 15: Vzdělání a výše mzdy
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Tabulka č. 16: Vzdělání a výše mzdy pro jednotlivé úrovně seniority

Vzhledem k tomu, že v Česku 
ani na Slovensku není mnoho 
vysokých škol zaměřených na 
UX, je pravděpodobné, že
zaměstnavatelé nezapočítávají
formální vzdělání do délky praxe. 
Z našich dat ovšem vyplývá, 
že úroveň formálního vzdělání 
v oboru UX na výši mzdy nemá
velký vliv, ani když vezmeme 
v úvahu stupeň seniority. 
V tabulce č. 16 uvádíme jen 
úrovně vzdělávání, u kterých  

jsme ve většině uvedených kategorií 
měli data od více než 5 respondentů. 
Do budoucna by bylo zajímavé
prozkoumat, zda má úroveň 
formálního vzdělání vliv na 
rychlost kariérního růstu. 
Existenci vlivu předpokládáme 
s ohledem na vnímanou připravenost
respondentů na praxi v UX – čím vyšší
vzdělání respondenti mají, tím
připravenější na praxi se ctí –
objasněnou v kapitole 
6 Vzdělání a vzdělávání se.
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Na velikost mzdy má vliv i UX
zaměření našich respondentů.
Produktoví designeři mají ze všech
zaměření mzdy nejvyšší, jak je vidět
v tabulce č. 17, naopak nejnižších
dosahují webdesigneři. Jak již bylo
zmíněno v podkapitole 5.3 Délka
praxe, UX zaměření se mezi sebou 

8.1.4

Produktoví designéři 
jsou placeni nejlépe

liší z hlediska seniority. Je tedy
pravděpodobné, že rozdíly 
v mzdových kategoriích podle 
UX zaměření jsou ovlivněny právě
senioritou. Podíváme-li se na rozdíly 
v mzdách u jednotlivých UX zaměření
podle seniority, mzdové rozdíly jsou
méně výrazné než v tabulce 17.

Tabulka č. 17: UX zaměření a výše mzdy
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Tabulka č. 18: UX zaměření, úroveň seniority a výše mzdy

V tabulce č. 18 uvádíme pouze 
data pro UX zaměření, u kterých
jsme, ve většině uvedených
kategorií, měli data od více 
než 10 respondentů. Zatímco 
UX designéři a UX výzkumníci 
mají srovnatelné mzdy 
v kategoriích junior, mid-level 
a senior, je mezi nimi možné
sledovat rozdíly v kategorii

management, kde UX designeři mají 
vyšší mzdu než UX výzkumníci. 
Nejvyšší mzdy napříč senioritou však
připadají produktovým designerům.

Následně bude prostor věnován dalším
proměnným, které mají na výši mzdy 
vliv. Tentokrát je budeme uvádět 
bez ohledu na senioritu a další 
proměnné ovlivňující jejich výši. 
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Poměrně výrazné rozdíly ve výši
mzdy lze pozorovat při srovnání
formy pracovní spolupráce, 
viz tabulka č. 19. Nejvyšší mzdy
dosahují respondenti působící 
jako kontraktoři, následují 

8.1.5

Nejvyšší mzdy mají kontraktoři
s jedním projektem

Tabulka č. 19: Forma spolupráce a výše mzdy

UX profesionálové pracující 
ve startupech a firmách, 
freelanceři a respondenti fungující 
v agenturách. V nejnižší mzdové
kategorii se nachází respondenti
pracující na univerzitě.

Velikost organizace má
pravděpodobně také vliv 
na výši mzdy. Z tabulky č. 20 
je patrné, že mediánový rozsah 

8.1.6

Ve větších organizacích 
jsou mzdy vyšší

mzdy je tím vyšší, čím větší 
je organizace. Mezi malým 
podnikem a mikropodnikem 
však žádný rozdíl není.

Tabulka č. 20: Velikost firmy a výše mzdy
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Další zajímavé rozdíly 
v mzdových kategoriích lze
pozorovat v závislosti na místě, 
kde respondenti v současnosti 
žijí. Nejvyšší mzdy mají
respondenti žijící v zahraničí, 
v Česku je mzda vyšší než 
na Slovensku (viz tabulka č. 14).
Tento trend ale opět může 
souviset i se senioritou, která

8.1.7

Nejvyšší mzdy vyplácejí
zahraniční firmy

je v Česku vyšší než na Slovensku.
Obdobné rozdíly se objevují také 
v souvislosti s lokací sídla firmy. 
Nejvyšší mzdy mají respondenti 
pracující pro zahraniční firmy. 
V kontextu českých a slovenských 
firem na vyšší mzdy dosahují 
ti respondenti, kteří pracující 
v českých, jak je vidno 
v tabulce č. 21. 

Tabulka č. 14: Lokace a výše mzdy

Tabulka č. 21: Sídlo firmy a výše mzdy
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Poslední proměnnou mající 
vliv na mzdové rozdíly, 
kterou zde zmíníme, je kraj, 
ve kterém respondenti žijí 
a pracují (viz tabulka č. 22). 
V Česku mají nejvyšší mzdy
respondenti žijící v Praze, 

8.1.8

V hlavních městech jsou 
mzdy vyšší

následují respondenti žijící v jiných
krajích a v Jihomoravském kraji. 
Na Slovensku mají nejvyšší mzdy,
podobně jako v Česku, respondenti 
žijící v hlavním městě Bratislavě.
Následují respondenti žijící 
v jiných slovenských krajích.

Tabulka č. 22: Kraj a výše mzdy
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Spokojenost s platovým
ohodnocením

S výší mzdy je spokojených 71 % 
UX profesionálů (viz graf č. 54).
Naopak nespokojených je 14 %
procent – příčina nespokojenosti
tkví nejčastěji v pocitu nízkého
ohodnocení za množství odvedené
práce a nepoměru odměňování
vzhledem ke konkurenci či
zahraniční praxi. 

8.2

8.2.1

Se mzdou jsou UX profesionálové 
většinou spokojení

Graf č. 54

Humans of UX II | humansofux.com

113

http://humansofux.com/


Při pohledu na graf č. 55 je patrné,
že čím delší mají UX profesionálové
zkušenost, tím spokojenější jsou 
se svojí mzdou. Obecně
nejspokojenější se mzdou 
jsou respondenti pracující 
v oboru více než 7 let (80 %).
Naopak, jen 55 % respondentů 
s praxí méně než 1 rok a 57%
respondentů s praxí 1–2 roky 
je se mzdou spokojeno.

Graf č. 55
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S tím pravděpodobně, alespoň 
částečně, souvisí i poznatek, 
že více mužů (79 %) je spíše
spokojených až zcela 
spokojených se mzdou 
než žen (64 %), jak 
ukazuje graf č. 56.

Graf č. 56
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9

O R G A N I Z A C E  
A  D E S I G N O V Á
V Y S P Ě L O S T

V deváté kapitole nahlédneme na
počet UX profesionálů, strukturu
UX týmů a designovou vyspělost 
v organizacích. Zajímavé poznatky
plynou z interakcí proměnných
týkajících se týmu a designové
vyspělosti s proměnnou lokace
respondenta. Vyšší seniorita lidí
žijících a pracujících v Česku, 
zdá se, souvisí s vyšší designovou
vyspělostí v českých firmách.
Naopak, respondenti žijící 
a pracující na Slovensku mají
tendenci hodnotit firmy, pro 
které pracují, jako méně 
designově vyspělé.
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Tým

Jako nejčastější počet 
UX profesionálů v organizaci 
naši respondenti uvádí 1–5 lidí,
druhým obvykle vyskytujícím se
počtem je 11–20 UX profesionálů
(viz graf č. 57).

9.1

9.1.1

UX profesionálů je 
v organizacích nejčastěji 1–5

Graf č. 57
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U počtu UX profesionálů 
v organizacích lze pozorovat
zajímavé rozdíly v závislosti 
na sídle firmy (viz graf č. 58). 
1–5 UX profesionálů v organizaci 
se vyskytuje častěji ve slovenských
(40 %) nežli českých (22 %) 
a zahraničních organizacích 
(12 %). Naopak, větší počty 
UX profesionálů jsou běžnější 
pro zahraniční organizace. 

Graf č. 58

Možnost 21–30 UX profesionálů 
vybralo 22 % respondentů pracujících 
v zahraničních organizacích, 
zatímco v českých organizacích 
možnost zvolilo pouze 9 % a ve
slovenských organizacích nebyla
vybrána žádným respondentem.
Podobně, 51 a více UX profesionálů 
v organizaci je častější u zahraničních
organizací (18 %) než u českých 
(9 %) a slovenských (3 %). 
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UX profesionálové pracují
nejčastěji v hybridních týmech, 
kde je UX tým centralizovaný,
ovšem jeho jednotliví členové 
či týmy podporují jednotlivé
produkty či části produktů 
(39 %). Druhým obvyklým
nastavením je, že je UX přímo
součástí produktového týmu 
(36 %). Podrobnější vhled 
poskytuje graf č. 59.

9.1.2

Hybridní týmy převažují

Graf č. 59
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Designová vyspělost

Pro kategorizaci designové
vyspělosti jsme využili 
The UX-Maturity Model 
od Nielsen Norman Group, 
podle kterého lze UX vyspělost 
ve firmách zařadit do jedné 
z šesti kategorií: absent, 
limited, emergent, structured,
integrated, a user-driven.
Jednotlivé úrovně a jejich 
popisy jsme do češtiny přeložili
následujícím způsobem: 

1) Chybějící: UX se ignoruje 
a prakticky neexistuje.
2) Omezené: UX práce se dělá
zřídka, nahodile a postrádá
důležitost.
3) Vznikající: UX práce je funkční 
a nadějná, ale dělá se
nekonzistentně a neefektivně.
4) Strukturované: Organizace 

9.2

9.2.1

Designová vyspělost je 
nejčastěji na stupni 4

má polo-systematickou UX metodologii,
která je ve firmě rozšířená, ale kolísá 
její efektivita.
5) Integrované: UX práce je komplexní,
efektivní a proniká celou firmou.
6) Řízené uživatelem: UX se věnuje
pozornost na všech úrovních, 
což vede k hlubokým poznatkům 
a výjimečným, na uživatele 
zaměřeným, designovým výsledkům.

Jak ukazuje graf č. 60, 
UX profesionálové se v rámci 
organizace nejčastěji setkávají 
se 4. úrovní designové vyspělosti –
Strukturovaným UX. Druhou 
nejčastější úrovní je Integrované 
UX (23 %) a třetí Vznikající UX 
(20 %). Zdá se, že v kontextu 
působišť našich respondentů 
převažuje designová vyspělost 
na středních a vyšších úrovních.
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U hodnocení designové vyspělosti 
lze opět pozorovat mírné rozdíly 
v závislosti na sídle organizace 
(viz graf č. 61). I přesto, že u všech
organizací převažuje 4. úroveň 
vyspělosti, proporčně největší 
je oproti zahraničním (40 %) 
a českým (44%) u slovenských 

Graf č. 61

organizací (60 %). Zahraniční 
a české organizace jsou častěji
hodnoceny jako vyspělejší 
(na 5. a 6. úrovni, dohromady 
38 % v zahraničních organizacích 
a 32 % v českých organizacích) 
než slovenské organizace 
(dohromady 19 %). 
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Inspirováni průzkumem od
UserZoom jsme definovali další
potenciální faktory ovlivňující
designovou vyspělost: jednak
pozici nejvýše postaveného člena
UX týmu v rámci hierarchie firmy,
jednak informaci o tom, který 
z výkonných ředitelů je v rámci

Graf č. 62

organizace zodpovědný za UX. 
Z grafu č. 62 je patrné, že 
v organizacích našich 
respondentů je nejvyšší člen 
UX týmu nejčastěji na pozici 
Head of UX/Design (28 %), 
následují pozice Manažer 
(17 %) a Director (17 %).
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Výkonným ředitelem,
zodpovědným za UX, je obvykle
Chief Product Officer (18 %) 
a Chief Design Officer (13 %), 
jak je vidno v grafu č. 63.

Graf č. 63
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V souvislosti s designovou
vyspělostí jsme se respondentů
ptali, jakým výzvám v designovém
procesu čelí. Jedná se především 
o vylepšování konzistence (57 %),
technologický dluh (46 %) 
a mezitýmovou spolupráci 
(46 %), viz graf č. 64.

9.2.2

Výzvou je vylepšování 
konzistence i technologický dluh

Graf č. 64
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10

M E T O D Y  
A  N Á S T R O J E

Desátá kapitola nahlíží na metody
užívané českou a slovenskou 
UX komunitou. Dozvíme se, 
o jaké se jedná nejčastěji, které 
z nich mají největší dopad na práci
respondentů a jak se liší na základě
jednotlivých UX zaměření. 
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Využívání UX metod

Graf č. 65 zobrazuje metody
užívané UX profesionály v České
republice a na Slovensku. V případě
našich respondentů se jedná
nejčastěji o designové metody
prototypování a wireframing.
Nejužívanější výzkumnou metodou
jsou podle přehledu rozhovory. 

10.1

10.1.1

Vede prototypování 
a wireframing

Výsledek však může být ovlivněn tím, 
že druhá nejužívanější výzkumná 
metoda, uživatelské testování, je 
v seznamu metod rozdělena do tří
kategorií – moderované testování
použitelnosti (četnost 80 %),
nemoderované testování (četnost 
42 %) a guerilla testování (40 %).
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Graf č. 65
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Vzhledem k odlišné náplni práce
jednotlivých UX zaměření 
(viz 5.1.2 Pracovní odpovědnosti 
se liší), předpokládáme, že podle
UX zaměření se bude lišit i četnost
používání metod. Prostřednictvím
několika následujících grafů se
podíváme více do detailu na
metody nejčastěji užívané
produktovými designery, 
UX designéry a UX výzkumníky. 

Rozložení nejužívanějších metod
produktových designérů odpovídá

10.1.2

Dvě třetiny výzkumníků
prototypují, téměř každý 
designer zkoumá

jejich náplni práce, tedy výraznému
zaměření na UX, UI a interakční design,
strategii a menšímu zaměření na výzkum
(viz graf č. 66). Alespoň několikrát ročně,
většinou však minimálně několikrát
měsíčně, používají produktoví designeři
následující designové metody:
prototypování (99 %), wireframing (96 %) 
a ideové koncepty (94 %). Za nimi následuje
strategická metoda dokumentace (design
systém) (93 %). Nejčastější výzkumnou
metodou produktových designérů jsou
rozhovory (89 % metodu používá alespoň
několikrát ročně, případně častěji).
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Graf č. 66
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UX designeři se zaměřují zejména
na UX a interakční design, do
náplně práce jim ve větší míře, 
než u produktových designérů,
spadá též uživatelský výzkum.
Tomu odpovídá i četnost užívaných
metod, jak dokládá graf č. 67. 
UX designeři, stejně jako produktoví
designeři, používají alespoň
několikrát ročně, většinou však
mnohem častěji, designové metody
prototypování (98 %) a wireframing
(96 %), často uskutečňují také
strategickou metodu dokumentace
(design systém) (84 %). Ve shodě 
s produktovými designéry realizují
UX designéři alespoň několikrát
ročně rozhovory (88%). 
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Graf č. 67

Humans of UX II | humansofux.com

132

http://humansofux.com/


UX výzkumníci, ve srovnání 
s produktovými a UX designery, 
se ve své práci zaměřují 
především na uživatelský 
výzkum, čemuž odpovídají 
i metody nejčastěji užívané 
tímto zaměřením. Minimálně
několikrát ročně, ale většinou
častěji, používají rozhovory 
(99 %) a moderované testování
použitelnosti (90 %). Alespoň 
několikrát ročně dále užívají 
dotazníkové průzkumy (88 %), 
workshopy (79 %), user journey 
mapping (74 %) a propojování
kvalitativních a kvantitativních 
dat (70 %). Zajímavé je, že až 
62 % UX výzkumníků alespoň
několikrát měsíčně prototypuje 
(viz graf č. 68).
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Graf č. 68
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Vzhledem k velkému množství
různorodých metod jsme se
rozhodli kategorizovat je do
větších celků a mohli tak 
sledovat, které typy metod 
se v české a slovenské UX
komunitě používají nejčastěji. 

10.1.3

Designové metody 
jsou nejčastější

V rozdělení výzkumných metod 
jsme se inspirovali článkem 
UX Research Cheat Sheet 
od Nielsen Norman Group. 

Výzkumné metody byly rozděleny 
do kategorií následujícím způsobem:

Tabulka č. 23: Výzkumné metody

Designové, strategické a další metody byly rozděleny následovně:

Tabulka č. 24: Designové, strategické a další metody
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Vzhledem k tomu, že metody
copywriting a workshop
nepovažujeme za jednoznačně
zařaditelné do výše uvedených
kategorií, ponechali jsme je 

samostatně. Respondenti nejčastěji
používají designové metody, 
výzkumné listen metody, 
strategické metody a metody 
vývoje a prezentace (viz graf č. 69).

Graf č. 69
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Respondenti se v rámci dotazníku
setkali také s otázkou směřovanou
na tři metody, které podle nich
mají největší dopad na jejich práci.
Jednalo se o otevřenou otázku, 
jejíž odpovědi jsme kódovali 
a kategorizovali obdobně jako 
u uzavřené otázky, týkající se
četnosti použití metod. K výše
uvedeným kategoriím jsme zde
vytvořili dvě nové – Kolaborace,
kde byly odpovědi: workshopy,
komunikace, meetingy

10.1.4

Designéři cení prototypování,
výzkumníci nedají dopustit 
na výzkum

a spolupráce na projektech, a Výzkum
obecně, s odpověďmi: výzkum,
uživatelský výzkum a rešerše.

Graf č. 70 zobrazuje, jaké metody mají
podle respondentů našeho dotazníku
největší dopad na jejich práci. Jak je 
vidět, UX profesionálové za metody 
s největším dopadem považují 
designové metody (60 %), následují
výzkumné testovací (36 %) a discovery
metody (27 %), kolaborativní metody 
(17 %) a metody vývoje (16 %). 

Graf č. 70
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Je zajímavé, že zatímco naši
respondenti užívají nejčastěji 
listen výzkumné metody, o něco
méně pak testovací metody, 
a nejméně discovery metody, 
za metody s největším dopadem
považují zejména testovací metody,
potom discovery a listen metody.
Tomuto paradoxu by bylo zajímavé
se v budoucnu věnovat více. 

Na metody s největším dopadem 
na práci ovšem jednotlivá zaměření
nahlíží různě. V tabulce č. 25
můžeme vidět, že UX designeři 
(40 %), ve srovnání s produktovými

designery (21 %), vnímají větší dopad
testovacích výzkumných metod. 
Naopak podle produktových 
designerů, ve srovnání s UX designery,
mají větší dopad metody vývoje (27 %
produktových designerů, 14 % 
UX designerů) a strategické metody 
(25 % produktových designerů, 10 % 
UX designerů). Pravděpodobně 
v důsledku odlišné náplně práce 
vnímají UX výzkumníci metody 
s největším dopadem na svoji 
práci výrazně jinak než UX designeři 
a produktoví designeři. Největší 
dopad podle nich mají discovery 
(65 %) a testovací metody (57 %). 

Tabulka č. 25: Vnímaný dopad metod na práci UX profesionála
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Nástroje pro UX

Podkapitola obsahuje přehled
nejčastěji používaných nástrojů
mezi našimi respondenty. Před 
jeho představením je zapotřebí
zmínit nejčastější operační 
systémy našich respondentů –
MacOS (71 % respondentů) 
a Windows (21 % respondentů). 
Z důvodu velkého množství
nástrojů, sesbíraných v průběhu
naší rešerše, jsme nástroje rozdělili 

10.2

do tří kategorií: 
1) výzkumné nástroje, 
2) designové a vizualizační nástroje a 
3) komunikační, kolaborační a další
nástroje. 

Respondenti byli tázani, které 
ze seznamů nástrojů používali 
v posledním kvartálu. V následujících
sekcích uvádíme nástroje používané 
10 a více procenty respondentů. 
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„Člověk musí zvážit, co na 
druhé straně sedí za člověka 
a co je mu příjemný. Držím 
se toho, že bych chtěla, aby 
pro naše uživatele naše 
setkání bylo příjemný 
a třeba i zábavný, aby si 
něco novýho vyzkoušeli, 
aby se cítili dobře.“ 

Z grafu č. 71 je patrné, že nejčastěji
používaným výzkumným nástrojem
je bezplatný dotazníkový nástroj
Google Forms – používá jej až  

10.2.1

Mezi výzkumníky vede 
Google Forms

58 % našich respondentů.
„Konkurenční“, zpoplatněné 
dotazníkové nástroje, SurveyMonkey 
a Typeform používá pouhých 19 % 
a 17 % respondentů. Druhým 
nejčastějším výzkumným 
nástrojem je Hotjar (44 %), 
nástroj na analytiku webu 
s množstvím dalších funkcionalit, 
např. nahrávání reálného chování
uživatelů a tepelné mapy. Zbývající 
dva frekventovaně užívané nástroje,
Lookback (15 %) a UserTesting (11 %),
jsou nástroje na uživatelské testování.

Graf č. 71
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„Figma určitě, to je hlavní nástroj.
Děláme v tom meetingy a všechno
ve Figmě.“

Z designových nástrojů volí naši
respondenti jednoznačně Figmu
(80 %). Následuje vizualizační
nástroj Miro (61 %), který, jak
ukázala data z rozhovorů, 
používají jak designeři, tak
výzkumníci. Zajímavé je, že 
mnoho z našich respondentů 
často používá i tužku a papír 
nebo whiteboard (60 %), 
i přesto, že výzkum proběhl 
v době, kdy mnoho respondentů 

10.2.2

Pro navrhování se používá
nejčastěji Figma a Miro

pravděpodobně pracovalo na dálku 
v důsledku pandemie. Následují další
designové nástroje – Sketch (28 %),
Photoshop (28 %), Adobe XD (24 %),
Axure (23 %) a Illustrator (21 %), 
které jsou oproti Figmě používané
výrazně méně často. 19 % našich
respondentů používá také 
programovací jazyky HTML, CSS 
nebo JavaScript. Dalším poměrně 
často používaným nástrojem je 
Dribbble (18 %), platforma, na níž se
mohou designeři vzdělávat a inspirovat. 
O něco méně respondentů (15%) užívá
online whiteboard InVision (15 %).
Ucelený pohled poskytuje graf č. 72.

Graf č. 72
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„Nástroje musí nejdříve projít
schvalovacím procesem ve firmě,
aby vyhověli všem regulacím.“

Z komunikačních nástrojů mezi
našimi respondenty vyhrává Slack
(71 %), jak demonstruje graf č. 73.
Nejčastěji používaným nástrojem
na tvorbu, správu a sdílení
dokumentů je GoogleDrive (70 %),
poměrně často naši respondenti
používají i Microsoft Office
produkty (52 %), méně často 
pak Microsoft verzi uložiště 

10.2.3

Sedm z deseti UX profesionálů 
je na Slacku

dokumentů OneDrive (27 %) a ještě 
o něco méně Dropbox (22 %). Velmi
často naši respondenti volí také nástroj
Jira (55 %), software na projektový
manažment a reportování problémů. 
Na projektový manažment jsou pak 
méně často používané nástroje 
Asana (16 %) a Productboard (10 %). 
Pro pořádání online schůzek preferují
respondenti především Zoom (50 %), 
o něco méně pak Skype (16 %). 
Často používaným nástrojem je 
také Confluence (46 %), software 
na tvorbu interní firemní wiki. 

Graf č. 73
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11

T R E N D Y  
A  T É M A T A

V této kapitole nahlédneme 
na současné trendy a témata,
upoutávající pozornost 
UX profesionálů. Budeme 
se zabývat dvěma druhy 
témat: jak obecnými UX trendy, 
tak těmi výzkumnými. V kapitole 
se například dozvíme, že zájem 
o jednotlivá UX témata se liší 
v závislosti na pohlaví a délce
praxe v oboru.
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UX trendy

V oblasti UX trendů a témat 
UX profesionálové považují 
za nejdůležitější UX Design
Thinking, déle Design Systems 
a Vzdělávání v UX (viz graf č. 74) 

11.1

Mezi některými skupinami respondentů
se vyskytují zajímavé rozdíly v tom, jaké
trendy a témata považují za důležité.
Podrobněji na ně pohlédneme 
v následujících podkapitolách.

Graf č. 74
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Z grafu č. 75 je patrné, že mezi
ženami a muži jsou poměrně
výrazné rozdíly. Zatímco muže 
více zajímají trendy/témata 
Design Systems (47 % mužů 
a 26 % žen), Design Leadership 
(24 % mužů a 14 % žen) a Business
Design (14 % mužů a 4 % žen), 
ženy zajímají, více než muže, 

11.1.1

Muže zajímají design systémy,
ženy vzdělávání

témata Vzdělávání v UX (47 % žen 
a 30 % mužů) a Etický a inkluzivní
Design (30 % žen a 15 % mužů). 
Některé z těchto rozdílů však mohou 
být zapříčiněny nerovnoměrnou délkou
praxe žen a mužů (ženy mají průměrně
kratší praxi než muži). Délka praxe, zdá
se, ovlivňuje zájem o určitá témata, jak
ukážeme v následující podkapitole. 

Graf č. 75
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Zájem o trendy a témata se liší 
v závislosti na délce praxe, viz
tabulka č. 26. Například zájem 
o téma Design Thinking s délkou
praxe víceméně klesá, téma 
zajímá nejvíce respondenty 
s méně než 1 rokem praxe 
(60 %) a 1–2 lety praxe (67 %),
naopak UX profesionály se 
7 a více lety praxe zajímá 
podstatně méně (37 %). To 
může být způsobeno tím, že 
pro zkušenější UX profesionály
Design Thinking není novým
tématem, pracují s ním již 
delší dobu.

Podobnou tendenci lze pozorovat 
u tématu Vzdělávání v UX, o které 

11.1.2

Oborová témata se mění 
s léty praxe

se více zajímají respondenti s kratší
praxí. Téma zajímá až 66 % respondentů
s méně než 1 rokem praxe a 52 % s 1–2
lety praxe a pouze 23 % respondentů 
se 7 a více lety praxe. Naopak, čím
zkušenější UX profesionálové jsou, 
tím větší zájem mají o téma Design
Leadership. O toto téma se zajímá 
až 32 % respondentů s více než 
7 lety praxe a pouze 3 % respondentů 
s méně než 1 rokem praxe. Nejedná 
se o překvapivý poznatek, méně 
zkušení UX profesionálové se
pravděpodobně v prvních letech 
praxe věnují tréninku v nových
praktických dovednostech. 
Zkušenější UX profesionálové jsou pak
lépe vybaveni k tomu, aby přemýšleli, 
jak dostat UX a své týmy na vyšší úroveň.  
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Tabulka č. 26: UX trendy a témata podle délky praxe
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Výzkumné trendy

V oblasti výzkumných trendů 
UX profesionály nejvíce zajímají
témata zapojení stakeholderů/
klientů do výzkumu (50 %),
kolaborace s dalšími týmy, 
které sbírají data (49 %) 
a propojování kvalitativních 

11.2

a kvantitativních dat (43 %), jak je 
patrné z grafu č. 76. Témata odpovídají
trendům uváděným UX výzkumníky 
v rámci kvalitativních rozhovorů. Mezi 
opakovaně zmiňované se v rozhovorech
řadilo dále téma Research Ops 
a Demokratizace výzkumu. 

Graf č. 76
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Vzhledem k tomu, že v rozhovorech
s UX výzkumníky, realizovanými
před sběrem kvantitativních 
dat, se často objevovalo téma
demokratizace výzkumu, 
ptali jsme se participantů
dotazníkového šetření, kteří
zaškrtli, že je téma zajímá, zda 
jsou pro demokratizaci nebo proti. 

Stručně řečeno, v demokratizaci
výzkumu jde o delegaci některých
„jednodušších“ výzkumných
činností (např. uživatelského
testování) na jiné členy týmu
(designery, produktové 
manažery). Demokratizace
výzkumu je označována za 
způsob, jak překlenout problém 
s nedostatečnou kapacitou 
UX výzkumníků ve firmě 
a zajistit, aby se UX výzkumníci
věnovali „komplikovanějším“
výzkumným projektům, pro 
co nejefektivnější využití 
jejich odbornosti. Existují však
argumenty proti demokratizaci
výzkumu, např. Molly Stevens 
v roce 2020 promluvila na 
UX Research Conference 
(z jejího příspěvku byl publikován

11.2.1

Demokratizace výzkumu 
má svá pro i proti

následující článek). Mezi respondenty,
které téma demokratizace zajímá, je
většina pro (30 respondentů), 13
respondentů není rozhodnutých 
a pouze 3 respondenti jsou proti
demokratizaci. 

V rámci kvalitativních rozhovorů
poukazovali respondenti na problémy
vyskytující se v oblasti UX výzkumu,
jejichž řešení může alespoň částečně
spočívat právě v jeho demokratizaci.
Jedná se o nedostatečnou kapacitu
výzkumníků a jejich náplň práce
zaměřenou prioritně na testování. 
K tématu demokratizace výzkumu
přistupují participanti nejednoznačně.
Přestože jej spojují s výše zmíněnými
problémy, projevují zároveň obavu 
o možné důsledky jeho praktikování.
Obávají se poklesu kvality výzkumu 
v důsledku neodborného provedení,
možného střetu zájmů způsobeného
testováním produktů či služeb jejich
designéry a stigmatizace výzkumu 
ve smyslu jeho jednoduchosti, a tedy 
i schopnosti jakéhokoliv jedince jej
provádět.

„Demokratizace nevyhnutelně přinese
takovou výzvu, že se bude dělat hodně 
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researchů a budou se dělat
nekvalitní researche a nebudou
tomu lidi rozumět a bude docházet 
k problémům. Nebude to tak dobře
fungovat. Může se stát, že výzkum
nebude natolik ceněný, bude nějaká
deziluze z toho výzkumu.“

„A ještě tam je to, že ty jako
designér si testuješ sám sobě design
a to musíš být hodně open minded.“ 

V souvislosti s tématem
demokratizace výzkumníci
opakovaně zmiňují roli
kolaborativních nástrojů,
umožňujících zprocesování 
činností spojených 
s výzkumem a spolupráci 
osob různých UX zaměření.

„Tooly jsou to ty, které umožňují
kreativně sbírat data a analyzovat…
cokoli, co umožní lidem kooperovat 
nad daty a udělat z toho společnej 
stake. Všichni si na to mohou 
sáhnout a všichni si to vyzkoušej. 
Je to v duchu tendence demokratizace
toho researche.“

Jeden z respondentů v průběhu
rozhovoru zdůraznil nutnost 
v rámci demokratizace výzkumu
předávat nejen znalosti, ale také
hodnoty.

„S demokratizací oboru a tím, že se 
obor rozšiřuje, je potřeba pořád lidi 
okolo edukovat. Je třeba hledat cesty, 
jak předávat lidem hodnoty, nejen
znalosti.“ 
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12

V L I V  P A N D E M I E
C O V I D - 1 9

Vzhledem k časovému období
realizace průzkumu – po prvním
roce a několika měsících pandemie
COVID-19 – byl v jeho průběhu
prostor věnován také možným
dopadům pandemie a souvisejících
opatření na práci UX profesionálů.
Jak se ukázalo, 74 % respondentů
pandemická situace v (nejen) 

profesním životě skutečně ovlivnila.
Zajímavé je, že pandemie a z ní 
plynoucí opatření, ovlivnily o něco 
více respondenty žijící v Česku než 
na Slovensku (viz graf č. 77). 

V následujících sekcích se budeme
zabývat dopady pandemie COVID-19 
na práci UX profesionálů podrobněji. 

Graf č. 77
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Polovině UX profesionálů
změnil COVID-19 
množství práce

Jak ukazuje graf č. 78, polovina
našich respondentů uvedla, že 
má v porovnání s posledním 
rokem před pandemií zhruba 
stejné množství práce. 41 %
respondentů uvedlo, že má 
více práce a jen 9 % respondentů
uvedlo, že má méně práce.

12.1

Graf č. 78
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COVID-19 jako výzva 
pro duševní hygienu 
a work/life balance

Nejčastějšími výzvami, se kterými
se naši respondenti v průběhu
pandemie potýkali, byly problémy 
v oblasti duševní hygieny (43 %),
problémy s dodržováním work/life
balance (38 %) a zvýšená pracovní
zátěž (28 %) – viz graf č. 79.

12.2

Graf č. 79
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Kvalitativní rozhovory dále
ukázaly, že především 
UX výzkumníci byli nuceni
vypořádat se s výzvou uzpůsobení
výzkumných metod pandemické
situaci, spojenou s nutností
transformovat jejich dosavadní
podobnu pro online prostředí.
Zatímco někteří respondenti
vnímali tuto změnu pozitivně, 
pro jiné představovala v rámci
jejich pracovní náplně hůře
překonatelnou překážku.

„Když člověk používá nástroje 
jako Miro, tak jde slušně udělat
workshop prostě online v nějaký
malý skupince lidí a možná je to 
i jako lepší, než se tísnit u nějaký
zdi a lepit tam lepíky a nevidět
pořádně kdo co napsal a nedá 
se to přečíst.“

„Covid stopl úplně ty jednodenní
workshopy, kdy jsme si s klientem
sedli a ujasnili si to nastavení
projektu. Teď to musíme řešit 
přes nějaké cally, které už 
nejsou úplně efektivní.“

Období pandemie COVID-19 
rovněž ovlivnilo možnosti 
náboru respondentů pro 
výzkum. Jednoduše dosažitelnou
skupinu, z hlediska náboru 
i realizace výzkumu, 
představovali především 

mileniálové spolu s lidmi 
v produktivním věku, u kterých 
lze předpokládat vyšší úroveň 
digitální gramotnosti. V rámci 
rozhovoru byla vyzdvihnuta také 
potřeba empatie UX pracovníků 
s potenciálními respondenty, kteří 
taktéž pociťovali dopad pandemie 
ve svém každodenním životě a byli
nuceni přenést velkou míru svých
dosavadních pracovních, 
i soukromých aktivit 
do online prostředí.

„Je to jedna z výzev na další měsíce, jak se
dostat k respondentům výzkumu. Aby se
výzkumníci nestali někým, kdo lidi obtěžuje.“

„Bylo by fajn přijít s jinými metodami 
a to jsme se vlastně letos snažili… Přijít 
se způsoby sběru dat kreativně. Aby to
vyšlo vstříc potřebám lidí. To by se mi
líbilo, abychom lidem mohli trochu
ulevit.“ 

Analýza rozhovorů dále potvrdila 
zjištění vyplývající z dotazníku. 
UX pracovníci čelili zvýšené 
pracovní zátěži, či v některých 
případech jejímu nerovnoměrnému
rozložení v důsledku náhlého zrušení 
a následného obnovení zakázek. Pro
respondenty, sdílející domácnost 
s vícero lidmi, bylo obtížnější nalézt 
klid a prostor na práci, zároveň však
vyzdvihovali možnost strávit 
více času s rodinou.
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„…když dělám z domu, mám teď 
víc lidí doma - manželka i s malou
dcerou je doma, takže někdy mám
více rušivých faktorů.“

Práce z domu rovněž zamezila
fyzickému kontaktu s kolegy, 
což pro některé respondenty
představovalo silné negativum,
pociťovali rovněž dopad 
nepřímé komunikace  

a digitálně zprostředkovaného styku 
na kulturu svého pracoviště. 

„We're very good at doing it remote, 
but still that emotional connection 
that you get personally is something 
that we're also still struggling with.“

„The biggest challenge was being able 
to keep the company culture healthy 
and keep people happy.“
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Přechod na remote je
vnímaný spíše jako výhoda

Na novém pracovním režimu 
naši respondenti ocenili 
zejména přechod na remote 
(64 %), větší flexibilitu (62 %), 
a lepší work/life balance (40 %),
jak je vidno v grafu č. 80.

12.3

Graf č. 80
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Všimněte si zajímavého 
paradoxu – zatímco jednou 
z nejčastěji reportovaných výzev
plynoucích z pandemie byl problém 
s dodržováním work/life balance
(38 %), lepší work/life balance je
zároveň uváděn jako jedna 
z nejčastějších výhod nového
pracovního režimu (40 %). 
Je pravděpodobné, že v našem
vzorku jsou minimálně dvě skupiny,
z nichž respondentům jedné z nich
nový pracovní režim vyhovoval 
a umožnil jim vylepšit si work/life
balance, zatímco respondentům
druhé skupiny v tomto ohledu
způsobil spíše problémy.

Graf č. 81

V našich datech bohužel nelze tyto 
dvě skupiny jasně vymezit. Jediný
potenciální rozdíl je patrný u místa
narození, Češi reportují lepší work/life
balance (45 %) častěji než Slováci (30 %),
viz graf č. 81. Věříme však, že rozdíl
může mít souvislost s individuálními
charakteristikami, na které jsme se 
ve výzkumu nezaměřovali. Kromě
rozdílného hodnocení work/life 
balance Češi také, častěji než Slováci,
uvádí, že jim vyhovuje větší flexibilita
nového pracovnímu režimu (65 % Čechů
a 57 % Slováků). Naopak, Slováci (29 %),
častěji než Češi (16 %) uvádí, že mají 
v důsledku nového pracovního režimu
více sebejistoty ve vlastní dovednosti. 
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Obdobně v rámci kvalitativních
rozhovorů, uváděli respondenti 
za výhodu pramenící z pandemické
situace přechod na remote,
otevírající prostor pro dříve 
těžko představitelné možnosti 
a nové kreativní metody. 

„We became more creative and we
became more remote company…“ 

„Předtím byl remote výzkum
nepředstavitelnej, teď to jde.“ 

Oproti negativům spojeným s prací 
na dálku vnímali UX profesionálové 

pozitiva především na straně 
pružnějšího rozvržení práce,
neomezovaného kancelářskou 
pracovní dobou, možnosti trávit 
více času doma s rodinou, či 
rozvíjení volnočasových 
aktivit v domácím prostředí.

„Jsem spoko doma. Začal jsem hrát 
víc na kytaru a na klavír.“

„Úplne plynule som na to prešla. 
Dokonca by som povedala, že 
v mnohých veciach je to pre mňa 
oveľa pohodlnejšie. Ušetrím nejaký 
čas, mám zároveň väčší work station.“
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Snahou je kombinovat
práci na dálku a v kanceláři

Nakonec jsme se našich
respondentů ptali, jak jim 
vyhovuje práce na dálku a zda 
by v ní chtěli pokračovat. Nejvíce
našich respondentů si přeje
částečně pokračovat v práci 
na dálku (70 %), 23 % by rádo
pracovalo výhradně na dálku 
a jen 7 % respondentů se chce
zcela vrátit do kanceláře 
(viz graf č. 82).

12.4

Graf č. 82
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Ú P L N É  Z N Ě N Í
D O T A Z N Í K U

Plná verze dotazníku 
v SurveyMonkey obsahuje 
logiku, která není v PDF
znázorněna. Logické funkce
přeskakují bloky otázek na 
základě respondentových 
odpovědí. Každý respondent 
se tedy dostane pouze 
k části dotazníku, která 
je pro něj relevantní. 
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O  A U T O R E C H
R E P O R T U

Jitka Bartošová působí jako výzkumnice na Katedře
informačních studií a knihovnictví Masarykovy 
univerzity v Brně (KISK) a na Katedře multimédií 
Vysoké školy ekonomické v Praze. Na druhé jmenované 
je v současné době zodpovědná za obsahovou náplň 
nové magisterské specializace UX výzkum a design. 
Dříve pracovala jako UX výzkumnice a manažerka 
UX výzkumníků ve společnosti Kiwi.com. 
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Jáchym Kubáček studuje na KISK, kde se zaměřuje 
na data a vizualizační gramotnost. Při studiu 
pracuje na volné noze jako výzkumník a datový 
analytik se specializací na kvantitativní analýzu 
dat. Jeho projekty jsou jak z akademického, tak
komerčního prostředí.

Ladislava Zbiejczuk Suchá působí na KISK, kde 
vede magisterskou profilaci Design informačních 
služeb. Pracovala jako uživatelská výzkumnice 
na volné noze i ve firmách, na univerzitě se 
zaměřuje na metodiky designového procesu 
a na výzkum a design v oblastech veřejných 
služeb a sociálních inovací. 
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Anna Puchovská je absolventka KISK, kde 
nyní působí jako externí vyučující. Výzkumně 
se věnuje tématu vizuální gramotnosti a vizuálních
aspektů e-learningu. Kromě akademické půdy 
pracuje v neziskovém sektoru v organizaci 
Czechitas, kde se zabývá designem a inovacemi
vzdělávacích kurzů v oblasti digitálních 
a IT dovedností.
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Alexandra Jakabová studuje na KISK, kde se 
v rámci profilace Design informačních služeb 
zaměřuje na design a UX výzkum. Při studiu 
se věnuje výzkumnické a designerské činnosti, 
zapojuje se do různorodých projektů 
zaštítěných univerzitou, specializuje se 
na kvalitativní analýzu dat.
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P O D Ě K O V Á N Í

Zde bychom chtěli srdečně
poděkovat sponzorům 
projektu Humans of UX, 
firmám Projectman.cz a LMC.eu 
za finanční podporu. Sponzoru
LMC.eu a partnerovi Profesia.sk
navíc děkujeme za zprostředkování
statistik o pozicích v UX,
inzerovaných na jejich 
pracovních portálech 
a partnerovi Martinus.sk 
za zprostředkování slevy 
pro respondenty dotazníku.

Předložený report by rovněž
nemohl vzniknout bez prostoru 
a finanční podpory, kterou pro 
tým z Katedry informačních studií  

a knihovnictví Masarykovy 
univerzity v Brně zajistil 
vedoucí katedry, Petr Škyřík. 

Velké díky patří také UX výzkumnici
Mako Ueda za provedení rozhovorů 
s expaty, konzultantkám a UX
výzkumnicím Lucii Moravanské 
a Lence Sakálošové, které nám 
poskytly mnoho užitečné zpětné 
vazby na náš rozsáhlý dotazník.

V neposlední řadě děkujeme také 
Evě Ridenourové, Monice Mišúnové
Šormanové, a jazykové škole 
The Bridge za korektury 
a editace české, slovenské, 
a anglické verze dotazníku.
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R E A L I Z A Č N Í  T Ý M
P R O J E K T U
H U M A N S  O F  U X

Asociace UX
Hlavními cíli Asociace UX je
směřovat, rozvíjet a formovat
lokální UX trh s ohledem na
zahraniční trendy a zkušenosti,
zvyšovat povědomí veřejnosti 
o problematice HCI (Human-
Computer Interaction), 
UX (User Experience) 
a poskytovat podporu 
UX specialistům, 
business i akademické sféře.

Za Asociaci UX projekt Humans 
of UX realizovali Lukáš Bob
Marvan a Ivana Jíleková.

Slovenská User Experience 
Asociácia (SUXA)
SUXA organizuje UX akce pro 
UX profesionály a širokou veřejnost,
zavádí ověřené standardy, principy 
a metody do UX praxe na Slovensku, 
usnadňuje profesní rozvoj a vzdělávání 
v oblasti UX prostřednictvím 
spolupráce s různorodými 
institucemi a organizacemi 
a spojuje UX profesionály 
z akademické a business sféry.

Za SUXA projekt Humans of UX
realizovali zejména Michaela Kočiová,
Lukáš Miško a Lukáš Anděl.

Záštita a marketingová
kampaň
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Katedra informačních studií 
a knihovnictví (KISK) na
Masarykově univerzitě v Brně

Magisterská profilace Design
informačních služeb na KISKu je
nejstarší a nejucelenější formální
vzdělávací obor v České republice
zaměřený na design služeb 
a uživatelský výzkum. KISK ve
výuce studentům zprostředkovává
kontakt s praxí a studenti se tak
mohou zapojit do současných
projektů v oblasti designu 
a uživatelského výzkumu.
 Jedním z takových projektů 
byl i Humans of UX. 

Za projektové vedení výzkumné
části projektu Humans of UX II 
a zpracování obsahu reportu byla
zodpovědná Jitka Bartošová.

Ladislava Zbiejczuk Suchá
poskytla projektu výzkumnou
supervizi a konzultace, navrhla
finální strukturu reportu 
a zpracovala obsah jeho 
vybraných částí.

finální strukturu reportu a zpracovala
obsah jeho vybraných částí.

Tvorbu a naprogramování dotazníku,
veškerou analýzu kvantitativních dat 
a jejich vizualizaci spolu s kódováním
kvalitativních dat, měl na starosti
Jáchym Kubáček. 

Jana Baluchová, Adam Melničák 
a Tomáš Giesl byli zodpovědní 
za vedení polostrukturovaných
rozhovorů, jejich následné 
transkripce a kódování. Jana 
Baluchová navíc z kvantitativních dat
zpracovala dashboardy v PowerBI.

Alexandra Jakabová měla na starosti
kódování spolu s analýzou kvalitativních
dat jak z dotazníku, tak z rozhovorů,
zpracování příslušných kapitol 
a korekturu celého reportu. 

Anna Puchovská se postarala o grafickou
úpravu reportu a sazbu textu.

Výzkum
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