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ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 5. Obsah BP 

2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 
· Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
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U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

 

III. 

 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

 

IV. 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2009/2010. 

 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2010    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
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Abstrakt  

 

 Tato bakalářská práce se zabývá  srozumitelností manuálů či návodů jako jednoho 

z klíčových faktorů produktu, který může mít vliv na spokojenost zákazníka. Seznamuje 

čtenáře s legislativou, normami a principy, které se vztahují k uživatelským manuálům a 

popisuje zásady při tvorbě manuálů. Zabývá se analýzou vybraného vzorku manuálů a 

posouzením jejich celkové kvality z různých pohledů. Další část práce je pak věnována 

praktickému ověření srozumitelnosti manuálů na skupině uživatelů. Následně jsou zde 

navržena zlepšení a doporučení, která by mohla přispět k lepší srozumitelnosti, kvalitě  a 

využití manuálů, a tím i vyšší úrovně spokojenosti zákazníka s užívaným produktem. 

 

Klíčová slova 

 Srozumitelnost, uživatelský manuál, návod k použití, uživatel, spotřebitel, produkt, 

faktor spokojenosti. 

 

 

Abstract   

 

 This bachelor's thesis deals with the comprehensibility of manuals or guides as one of 

the key factors of a product, which may have an impact on customer satisfaction. Introduces 

the reader with legislation, standards and principles that apply to user manuals and describes 

the principles of producing manuals. It deals with the analysis of sample manuals and assess 

their overall quality from different perspectives. Another part is devoted to practical 

verification comprehensibility of manuals, references to the group of users. Subsequently, 

there are proposed improvements and recommendations which could contribute to their better 

comprehensibility, quality and utilization of manuals, and thus higher levels of customer 

satisfaction with used product.  

 

Key words 

  Comprehensibility, user manual, instruction for use, user, consumer, product, 

satisfaction factor. 
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ÚVOD 

 

 Uživatelský manuál, příručka, návod k použití či návod k obsluze je dnes součástí 

téměř každého produktu nebo výrobku spotřebního trhu, který vyžaduje popis jak postupovat 

s produktem nebo výrobkem za účelem jeho užívání. Pro lepší přehlednost a z důvodu 

snazšího pochopení textu bych rád pro účel této práce sjednotil termíny uživatelský manuál, 

uživatelská příručka, návod k použití či návod k obsluze a budu dále v textu používat 

jednotný termín návod. V obecném jazyce totiž většinou nejsou termíny jako manuál, 

příručka, návod rozlišovány a mají obdobný význam. Účelem návodu je tedy uživatele  

srozumitelně seznámit a poradit, jak daný výrobek správně a bezpečně používat. Proč však 

mnoho uživatelů návody nečte nebo pohlíží na návod k použití jako na něco, na co se 

podívají, až si už opravdu neví rady (například jak použít u výrobku danou funkci)?  

 Často za tento problém mohou sami výrobci návodů, kteří k výrobku dodají 

nepřehledný návod, plný nesrozumitelných textů a obrázků, neadresných pokynů a 

technických výrazů, které nejsou uživateli dostatečně vysvětleny. Uživatel návodu pak 

v tomto případě často získá dojem, že je mu takový návod k ničemu. Ovlivní to tedy jeho 

spokojenost s výrobkem, když kvůli nesrozumitelnému návodu není schopen výrobek 

dostatečně a bezpečně použít, popřípadě využít všechny jeho funkce?    

 Srozumitelnost návodů je klíčová také pro uživatele, kteří nemají s daným výrobkem 

zkušenosti a užívají jej poprvé. Tito uživatelé jsou přímo odkázáni na návod. Příkladem může 

být senior, který si pořídí mobilní telefon a nikdy předtím jej neužíval. Nebo to může být i 

osoba, která si koupí své první auto a časem si chce vyměnit například nefunkční žárovku u 

světla. Nepochopí-li uživatel dostatečně postup z přiloženého návodu, je nucen i s takovou 

mnohdy jednoduchou činností žádat o pomoc druhé. Komentář tohoto uživatele pak může znít 

třeba: „Nepochopil jsem návod“.        

 V České republice je dle platné legislativy výrobce povinen poskytnout uživateli 

produktu srozumitelný písemný návod v českém jazyce. Problematika zhotovování návodů je 

detailně popsána v harmonizované evropské normě ČSN EN 72069, která obsahuje 

doporučení pro tvůrce návodů. Tvůrci návodů tedy mají díky této nezávazné normě relativně 

dostatek informací k tomu, aby vytvořili kvalitní a srozumitelný návod, který bude splňovat 

požadavky nejen zákonné, ale také požadavky uživatele.  
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 Cílem této práce bude nejprve seznámit čtenáře se zákony týkajícími se tohoto tématu, 

vysvětlit zásady tvorby návodů, které popisuje již zmíněná norma, a popsat principy 

evropských směrnic a nařízení vlády k jednotlivým skupinám výrobků. V další části práce pak 

čtenáře podrobně seznámím s analýzou návodů k výrobkům. Praktickým ověřením 

srozumitelnosti návodů na skupině uživatelů se pokusím popsat hlavní příčiny nedostatků, 

které mohou činit návod pro uživatele nesrozumitelným. Pro analýzu jsem zvolil návody 

k výrobkům, které běžný uživatel velmi často používá, např. notebook, mobilní telefon nebo 

televizor. V závěru práce nabídnu čtenářům shrnutí poznatků analýzy, doplněné o své názory. 

Čtenář by měl být schopen díky této práci sám posoudit, zda jeho návod k výrobku splňuje 

všechny požadavky dané jak zákony, tak příslušnými normami a zda výrobce návodu udělal 

vše potřebné k tomu, aby návod byl srozumitelný a uživatel dokázal využít výrobek ke své 

plné spokojenosti. 
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1 LEGISLATIVA O UŽIVATELSKÝCH NÁVODECH 

 

 Uživatel/spotřebitel má dle platné legislativy České republiky právo obdržet od 

výrobce informace ke správnému a bezpečnému používání produktu nebo výrobku. Tyto 

informace musí být obsaženy v písemném návodu a musí být srozumitelné. Návod musí být 

psán v českém jazyce. Zákonem, který tyto podmínky pro výrobce a dodavatele stanoví, je 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kontrolním dozorem je v případě tohoto 

zákona Česká obchodní inspekce.         

 Zákon o ochraně spotřebitele však nezohledňuje požadavky na strukturu návodu, 

obsah a údaje nebo podrobnější specifikace, které musí návod obsahovat. Podrobnější 

požadavky a všeobecná pravidla na strukturu a obsah návodu, jsou uvedeny v harmonizované 

evropské normě ČSN EN 62079 Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace. 

 Podrobnější technické požadavky, které zohledňují specifika různých výrobků jsou 

uvedeny také v příslušných směrnicích ES (Evropské společenství) nebo nařízeních vlády pro 

určité typy výrobků. Technické požadavky se vztahují na vlastnosti výrobku a jeho označení, 

návod k použití, informace, výstražná upozornění pro uživatele apod. 

 

1.1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Tento zákon stanovuje některé podmínky, které jsou významné pro ochranu 

spotřebitele. Orgánem dozoru, jak již bylo zmíněno, je v případě Zákona o ochraně 

spotřebitele Česká obchodní inspekce.       

 Pro ochranu spotřebitele je v souvislosti s informacemi a písemným návodem 

významná druhá část Zákona o ochraně spotřebitele, která popisuje povinnosti při prodeji 

výrobků a poskytování služeb. Pro snadnější pochopení souvislostí s uživatelskými návody 

bych zde zmínil, popř. citoval některé povinnosti, které jsou dány Zákonem o ochraně 

spotřebitele. 

 Zákon o ochraně spotřebitele  v části druhé s názvem Povinnosti při prodeji výrobků a 

poskytování služeb v příslušném § 9 stanovuje ve dvou odstavcích povinnosti pro 

prodávajícího: 

 „(1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných 

výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku                  
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a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku 

souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, 

způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy 

v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.  

 (2) Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem        

na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo 

dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně 

známé skutečnosti.“ [1] 

 Z obsahu  § 9  je patrné, že prodávají je povinen zajistit informace v přiloženém 

písemném návodu a tyto informace musí být srozumitelné. Informace musí obsahovat i 

nebezpečí a rizika, která mohou nastat v případě nesprávného použití nebo údržby. 

 V § 10 je pak důležitý zejména druhý odstavec, který má souvislost s návodem: 

 „(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li 

se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla 

obecně známá.“ [1]  

 Z obsahu § 11 (odstavec 1 a 2) mimo jiné vyplývá, že informace, jsou-li poskytovány 

písemně, musí být v českém jazyce. Pokud jsou použity symboly (piktogramy), musí být 

srozumitelné, čitelné a úplné. Prodávající je povinen na požádání tyto symboly spotřebiteli 

vysvětlit, popř. zpřístupnit jejich význam. Třetí odstavec § 11, který zde není citován, pak 

stanovuje, že fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřících jednotkách stanovených 

zvláštním právním předpisem § 2 Zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. 

 „(1) Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li 

poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce. 

 (2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů 

(piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při 

jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání 

vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.“ [1]  

 V souvislosti s odstavcem 1, § 11 cituji i § 13, kde se píše: 

 „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách                 

a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění 

rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci 

uplatnit, a o provádění záručních oprav.“ [1]  
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 Souvislost s § 11 má také § 19, který se  podrobněji zabývá reklamací a povinnostmi 

prodávajícího s nimi spojenými a je zde zmíněn pouze z důvodu povinností prodávajícího 

v § 11 (odstavec 1), kde je stanoveno, že informace související s reklamací, jsou-li 

poskytovány písemně, musí být v českém jazyce. Citace však není pro tento případ účelná, 

protože záruční a reklamační informace nemusí být pokaždé obsaženy v návodu, ale 

ve zvláštním dokumentu, např. záručním listu, který nemusí být součástí návodu. 

 Za zmínku stojí také § 15, kde se v odstavci 1 píše, že v případě, kdy to umožňuje 

povaha výrobku, je prodávající povinen výrobek na žádost spotřebitele předvést. To by mohlo 

být pro spotřebitele užitečné např. v případě, že není schopen z návodu správně pochopit 

některé funkce výrobku, např. u zakoupeného MP3 přehrávače nebo televizoru, který je 

prodejcem vystaven a je v provozu přímo na prodejně. 

 Část třetí Zákona o ochraně spotřebitele informuje o úkolech veřejné správy v § 23 

Dohled nad ochranou spotřebitele. Zde jsou popsány případy, kdy je dozorem v případě 

dodržování povinností stanovených tímto zákonem Česká obchodní inspekce, popřípadě kdy 

dozor provádějí též obecní živnostenské úřady.  

 

1.2 ČSN EN 62079 Zhotovování návodů - Strukturování, 

obsah a prezentace 

 Norma ČSN EN 62079 (01 3782)  Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a 

prezentace byla vydána v listopadu 2001 a je českou verzí evropské normy EN 62079:2001. 

 Cílem této části bude čtenáře seznámit s normou ČSN EN 62079 a popsat její zásady. 

Doporučení normy v oblasti samotné tvorby návodů pak budou podrobněji popsána 

v kapitole 2. 

 Už z názvu normy vyplývá, že se zabývá zhotovováním návodů. Účelem této normy je 

podat souhrn všech požadavků a metodických pravidel, podle kterých by bylo možno 

postupovat při tvorbě návodů pro uživatele produktů. Norma také obsahuje přílohy, které 

obsahují některá praktická doporučení a navrženou metodiku pro hodnocení návodů. Tyto 

přílohy jsou určeny nejen odborníkům, ale mohou být užitečné i pro konečné uživatele. [2] 
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Norma ve svém úvodu popisuje návody takto:      

 „Návody jsou prostředky, jakými přenášíme informace na uživatele, jak produkt 

používat správným a bezpečným způsobem. Jako komunikační prostředky se používají texty, 

slova, znaky, značky, schémata, ilustrace a akustické a vizuální informace buď samostatně 

nebo jejich kombinace.“ [2]  

 Za zmínku stojí, že tato norma nerozlišuje mezi termíny produkt a výrobek, oba 

termíny jsou pro účel této normy synonymní. 

 

1.2.1 Rozsah platnosti 

 „Tato norma uvádí všeobecné zásady a podrobné požadavky na návrh a formulaci 

všech typů návodů, které budou nutné nebo užitečné pro produkty všeho druhu, od malých a 

jednoduchých, jako například plechovka barvy, až po velké nebo velice složité, jako například 

velká průmyslová instalace.“ [2] 

 Norma bude užitečná především výrobcům produktů, technickým autorům, 

technickým ilustrátorům, překladatelům nebo jiným osobám, které se zabývají navrhováním a 

tvorbou návodů, ale také autorizovaným zástupcům výrobce produktů v zemi, kde se výrobek 

používá. Užitečná bude i v případě kontraktačních jednání mezi dodavatelem a zákazníkem. 

Cílem této normy je především stanovit normativní způsob, jak připravit návod, který se bude 

používat. [2] 

 

1.2.2 Vybrané definice ČSN EN 62079 

 Za pozornost stojí především definice, které budou důležité pro snadnější pochopení 

textu této práce. Tyto definice zde cituji:  

„příručka/manuál (manual): dokument obsahující informace pro uživatele, například návod 

návod (k použití) (instruction (for use)): informace od výrobce pro bezpečné a efektivní 

využití produktu 

instrukce návodů (instruction material): jakékoliv prostředky, použité k předávání 

příslušných informací obsažených v návodech 
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přiměřeně předvídatelné nesprávné použití (reasonably foreseeable misuse): použití 

produktu, procesu nebo služby způsobem, který dodavatel nezamýšlel, ale který může být 

výsledkem snadno předvídatelného lidského chování 

riziko (risk): kombinace pravděpodobnosti výskytu a rozsahu poškození a rozsahu jeho 

závažnosti 

nebezpečí (hazard): potencionální zdroj úrazu 

úraz, poškození (harm): fyzické zranění nebo poškození zdraví osob, nebo poškození majetku 

či životního prostředí 

uživatel (user): osoba nebo organizace, která je schopna uvést do provozu a/nebo použít 

produkt tak, aby poskytoval požadovanou funkci, včetně řady činností od čištění, až po 

odstavení z provozu na konci života produktu 

dodavatel (supplier): osoba nebo organizace (například výrobce, dodavatel, montážní firma), 

která zajišťuje produkty a/nebo služby spojené s produktem“ [2] 

 

1.2.3 Zásady 

 Návod je nedílnou součástí produktu a musí umožňovat a podporovat správné a 

bezpečné používání produktu při minimalizaci rizik po celou dobu životnosti produktu.  

 Návod musí poskytovat informace o: 

· všech provozních funkcích a výkonových charakteristikách produktu; 

· rizicích produktu a jak zabránit nepřijatelnému riziku pro uživatele;  

· údržbě a bezpečné likvidaci produktu v případě jeho vyřazení z provozu; 

· tom, jak zabránit poškození produktu, chybné funkci nebo neefektivnímu provozu; 

· přiměřeně předvídatelném nesprávném použití (viz. definice v kapitole 1.2.2); 

· životnosti produktu či jeho částí v případě, že se jedná o produkt s krátkou dobou 

života; 

· určení zvláštních ochranných opatření, např. dohled dospělých osob nebo nošení 

zvláštního oblečení, nutného k ochraně osob, atp.  
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1.2.4 Vztah návodu a produktu 

 Informace vyznačené na produktu (jméno, adresa výrobce, označení série nebo typu, 

výrobní číslo, popř. značka, že produkt vyhovuje uznávané normě) musí odpovídat 

informacím v návodu, což znamená, že návod musí mít jednoznačný vztah k dodanému 

produktu. Týká-li se návod různých variant produktu (například návod pro notebook, který 

bude předmětem analýzy v dalších částech práce), musí být informace pro příslušnou variantu 

jasně rozeznatelná. Návod musí obsahovat také informace o podpoře při instalaci a údržbě 

produktu, tj. informace o autorizovaných servisních organizacích, adrese dodavatele, atp. Je 

důležité, aby v instrukcích návodů bylo obsaženo sdělení upozorňující uživatele na to, že je  

nutné považovat instrukce návodů jako součást produktu, a že je potřeba návod uschovat po 

celou dobu života produktu. V případě, že produkt získá další uživatel, je potřeba, aby 

s produktem obdržel i návod. [2]  

 

1.2.5 Identifikace a specifikace produktu 

 Výrobce musí poskytnout zákazníkovi informace umožňující jednoznačnou 

identifikaci produktu, všeobecný přehled o požadavcích a výkonnosti produktu a informace o 

bezpečném používání produktu. U návodu k obsluze je podmínkou, aby uživatel obdržel 

informace, týkající se normálního a bezpečného provozu/funkce produktu. [2] 

  

 V návodu je nutné uvádět tyto údaje:  

· jméno/značku dodavatele produktu  (popř. číslo telefonu, faxu a adresu elektronické 

pošty); 

· zamýšlené používání produktu, popis produktu, hlavní funkce a rozsah použití 

produktu; 

· poznámky k bezpečnosti, všeobecná varování a doporučení k bezpečnému používání. 

 

 Doporučeno je uvádět např. i tyto údaje: 

· spotřeba energie a podmínky; 

· elektromagnetická kompatibilita (EMC); 

· omezení používání za klimatických podmínek při provozu a skladování; 

· celkové rozměry, hmotnost, údaje o provedení a výkonu; 
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· upozornění na radiační emise (například laser, mikrovlny, atp.); 

· upozornění na přiměřeně předvídatelné nesprávné použití; 

· návody na bezpečnou likvidaci, atd. 

 

 Návody musí mít jednoznačné označení, které sestává z identifikačního čísla, data 

vydání návodu, jména vydavatelů návodu s adresou (v případě, že se liší od jména/značky 

dodavatele). Návody musí podat uživateli důležité informace o aspektech vztahujících se 

k vyřazení produktu z provozu, tzn. jak provést likvidaci produktu a odpadu, recyklaci a další 

kroky s ohledem na bezpečnost a otázky životního prostředí.    

 V návodu je také potřeba uvádět prohlášení o shodě. Tímto způsobem výrobce 

osvědčí, že produkt vyhovuje zákonným požadavkům a předpisům, které se k tomuto 

produktu vztahují. Toto téma bude podrobněji vysvětleno v následující části, zabývající se 

směrnicemi ES a nařízeními vlády. 

 

1.3 Směrnice ES a nařízení vlády k jednotlivým skupinám 

výrobků 

 Před uvedením na trh musí výrobek splňovat stanovené technické požadavky a 

předpisy pro určité skupiny výrobků. Pro výrobce to znamená, že jejich výrobky musí 

splňovat řadu podmínek týkajících se především vlastností produktu, bezpečnosti a ochrany 

uživatelů, ochrany životního prostředí aj. Tyto požadavky v České republice specifikují 

jednotlivá nařízení vlády pro určité typy výrobků. Nařízení vlády vyplývají ze Zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Právní úprava tohoto zákona přejímá 

některé směrnice Evropského společenství (ES). Tyto směrnice ES jsou základními právními 

akty Evropské unie a musí je mít zavedeny do legislativy všechny členské státy. Splnění 

požadavků těchto směrnic ES u výrobků je pak doloženo tzv. posouzením shody vlastností 

těchto výrobků s požadavky technických předpisů. Výstupem je pak označení shody CE na 

výrobku (popř. jiné stanovené označení shody) a vydání písemného ES (resp. jiného) 

prohlášení o shodě. Označení o shodě je tedy pro uživatele výrobku zárukou, že jeho výrobek 

odpovídá technickým požadavkům, které musí splňovat. Podrobnější informace k prohlášení 

o shodě pak najdeme v návodu k  výrobku. Jednotlivé směrnice ES se vztahují například na 

elektrická zařízení nízkého napětí, rádiová a telekomunikační koncová zařízení, chladící 
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zařízení, strojní zařízení nebo přístroje, které mohou způsobit elektromagnetické rušení, atd. 

[3] 

 Na závěr uvádím několik příkladů, jak jsou v České republice transponovány některé 

směrnice ES: 

 Směrnice č. 73/23/EHS o elektrických zařízeních používaných v určitých mezích 

napětí je u nás transponována jako Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, a kterým se provádí Zákon č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.    

 Směrnice č. 85/374/EHS o odpovědnosti za vady výrobků, ve znění Směrnice 

č. 1999/34/ES je u nás transponována jako Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů.  

 Podrobnější informace k jednotlivým směrnicím a nařízením vlády lze nalézt 

například na těchto internetových stránkách. [4]  
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2 ZÁSADY PRO TVORBU NÁVODŮ 

 

 V této kapitole bude mým cílem přiblížit čtenářům zásady pro tvorbu návodů. Za 

manuál či návod k použití odpovídá výrobce produktu. Ve výrobním závodu mohou návody 

zpracovávat a vytvářet týmy inženýrů a techniků závodu.V praxi se často stává, že výrobce 

tvorbou návodu pověří jinou osobu, společnost nebo specialisty, kteří se tvorbou návodů 

přímo zabývají. Tito specialisté mohou spolupracovat s týmy inženýrů a techniků a výstupem 

pak může být technicky přesný, úplný a graficky, metodicky a obsahově korektní výsledek, 

který odpovídá všemi normami stanoveným požadavkům. [5]   

 V České republice, pomineme-li normu ČSN 62079 je nemožné sehnat literaturu 

zabývající se tvorbou návodů. Občas se této problematiky dotkne nějaký článek, převážně 

v odborném tisku. Detailně je však popsána v zahraniční literatuře. [6]   

 Jak správně používat technickou terminologii se lze dočíst například v této zahraniční 

literatuře [7], ve které jsou uvedeny některá doporučení pro tvůrce návodů. 

 

2.1 Obecné zásady 

 Návody jsou součástí produktu  a musí obsahovat veškeré informace, které jsou nutné 

ke správnému a bezpečnému užívání produktu, včetně jeho zapojení, nastavení, provozu a 

údržby produktu, ale také jeho konečné likvidaci. Návod musí být psán jasnou, srozumitelnou 

formou a musí být psán v úředním jazyce země spotřebitele. Důležité je také seznámit 

uživatele s tím, že je nutné návod uschovat po celou dobu životnosti produktu, popř. návod 

podstoupit dalšímu držiteli nebo uživateli produktu. [2] 

 

2.2 Komunikace v návodech 

2.2.1 Jazyk 

 V praxi je běžné, že výrobce dodá k výrobku jeden návod obsahující více jazykových 

verzí, což uživateli často snižuje komfort při používání návodu. Obsahuje-li návod 9 

jazykových verzí (běžné např. u návodů k televizorům), má návod  z tohoto důvodu 
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mnohonásobně více stran a o to větší má samozřejmě i svou hmotnost. Navíc pro uživatele 

návodu není příliš pohodlné pokaždé hledat ve 400 stránkovém návodu svou jazykovou verzi. 

Výrobce se tímto způsobem snaží pokrýt co nejvíce zemí, kde může být tento návod a 

potažmo výrobek poskytován k prodeji a užívání, protože v mnoha zemích je zákonným 

požadavkem, aby informace pro uživatele byly poskytovány v úředním jazyce země. Otázkou 

pak zůstává, kdo platí náklady spojené s výrobou a tiskem vícejazyčné verze návodu, zda to 

není právě uživatel návodu. 

 Doporučením  normy  ČSN EN 62079 je zajistit samostatné návody v jednotlivých 

jazykových verzích jako samostatné příručky, samostatné oddíly nebo stránky. Překlady 

návodů z původního do jiných jazyků musí provádět odborně způsobilí techničtí překladatelé, 

kteří jsou schopni zajistit překlad a všechny jeho etapy, včetně kontroly a korektury. [2] 

 

2.2.2 Srozumitelnost textu 

 Text návodu musí být srozumitelný i pro neodborníka nebo laika, což popisuje i 

následující citace normy ČSN EN 62079:   

 „Jestliže se předpokládá, že produkt bude dán do neprofesionálního používání, musí 

být návody napsány způsobem, který snadno pochopí i neodborník/laik*). Nevyhnutelné 

technické termíny a výrazy, u kterých by mohlo dojít k nedorozumění, musí být pro 

neodborníka/laika vysvětleny.“ [2]        

 *) Termín „laik“ je zaveden v ČSN 33 1310:1989 a ČSN 33 0050-826:1996 

 Osoby pověřené tvorbou návodů by měly instrukce návodů prezentovat způsobem, 

z kterého jasně vyplývá, že by si měl uživatel návod nejdříve přečíst a postupovat podle 

instrukcí v návodu.          

 Sled textu v návodech  by měl být pro čtenáře formou „krok za krokem“. Pro bezpečné 

a správné použití produktu je nutné dodržet sled provozních postupů, který je vhodné podpořit 

užitečnými prostředky, např. ilustracemi, tabulkami nebo vývojovými diagramy.  Důležité je 

také začínat u popisu základních funkcí produktu a následně přejít k popisu ostatních funkcí.

 Uživatel návodu musí dostávat pokud možno jednoduché a stručné instrukce. Jedna 

věta v návodu musí obsahovat pouze jeden příkaz, nebo jen malý počet příkazů spolu úzce 

souvisejících. Informace v návodu musí být vyjadřovány stále stejnými výrazy a jednotkami. 

V případě použití neobvyklých technických výrazů musí být tyto výrazy jasně vysvětleny.
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 Styl textu návodu musí být jasný, přímý a jednoznačný. Norma ČSN EN 62079 

doporučuje, aby autor návodů používal slovesa v činném rodě, byl důrazný, používal příkazů 

a  akčních sloves a promlouval přímo k uživateli. (příklad akčních sloves: zapněte, uchopte, 

otevřete apod.)          

 Při tvorbě návodů je potřeba dbát i na to, aby návod předvídal otázky uživatele KDE?, 

KDO?, CO?, KDY?, JAK?, PROČ? a dokázal na ně odpovědět. Krátké a informativní nadpisy 

a poznámky na okraji poslouží k tomu, že čtenář snáze nalezne žádané informace. Pro sdělení 

důležitých zpráv, jako je varování a výstraha, je podle normy ČSN EN 62079 vhodné použít 

normalizovaných výrazů/frází, popř. bezpečnostních nebo grafických značek. [2]  

 Některá doporučení k tomu, jak vhodně psát instrukce a pokyny v návodech jsou 

zmíněna také na zahraničních stránkách výrobců návodu. [8]     

 Důležité kroky při tvorbě návodů jsou přehledně popsány také zde na těchto 

internetových stránkách. [9]  

 

2.2.3 Písmo, ilustrace, tabulky 

 Písmo musí být jasné, čitelné a dostatečně velké. Na důležitá sdělení pro uživatele by 

mělo být použito zvětšeného písma. Vhodně zvolené barvy mohou pomoci v lepší 

komunikaci s návodem, lepší identifikaci částí textu, atp. 

 Ilustrace musí být jednoduché, výstižné a snadno pochopitelné a musí uživatele 

spolehlivě navést k provedení činnosti, kterou znázorňují. Ilustrace, které podporují text, se 

musí použít společně s textem a vzájemně se musí podporovat. V případě, že ilustrace a text 

popisuje sled provozních operací, musí být ilustrace umístěna co nejblíže textu, ke kterému se 

vztahuje. Obecně se doporučuje, aby jedna ilustrace podávala pouze jednu informaci k funkci, 

kterou znázorňuje. 

 V návodech jsou často používány i tabulky, které mohou posloužit k lepší 

srozumitelnosti a podání informací přehlednější formou. Taktéž pro tabulky platí, že musí být 

uvedeny v blízkosti textu, ke kterému se vztahují. [2] 
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2.2.4 Grafické značky a schémata 

 Grafické značky a jejich prezentace musí odpovídat platným normám. Jednotlivé 

značky, piktogramy, popř. jiná značení umístěná na produktu nebo v průvodních materiálech 

musí být vysvětlena v návodu k použití. V případě, že jsou v návodu použita schémata nebo 

vývojové diagramy, je nutné jejich umístění poblíž textu, s kterým souvisí. [2] 

2.2.5 Bezpečnost, výstražná upozornění a varování 

 Text návodu, týkající se bezpečnosti, se musí zvýraznit většími nebo odlišnými typy 

písma, barvami, značkami nebo jinými nápadnými prostředky. Pro docílení maximální 

efektivnosti výstražného upozornění se doporučuje omezit text nebo ilustrace na minimum, 

zvýraznit místo, obsah a styl výstrahy. Je důležité vysvětlit povahu nebezpečí a jeho možné 

příčiny, dát jasnou radu, co dělat, čeho se vyvarovat.V případě varování nebo výstrahy před 

nebezpečím, které jsou pro bezpečnost zásadní, je vhodné použít velkých písmen (například 

NEVHODNÉ PRO DĚTI DO VĚKU TŘÍ LET). [2]      

 O tom, jak by měla vypadat v textu výstražná upozornění se poměrně obsáhle uvádí 

například v této zahraniční literatuře, zabývající se tématikou tvorby návodů. [10] 

 

2.3 Společná pravidla kvalitního návodu 

 Kvalitní návod musí splňovat celou řadu požadavků a většina z nich již byla zmíněna 

v předchozím textu. Pojďme si tedy shrnout, jak by měla vypadat společná pravidla kvalitního 

návodu.  

1) Návod musí být vytvořen osobami s patřičnými technickými znalostmi (inženýry, 

techniky) nebo specialisty, kteří se návody přímo profesně zabývají; 

2) Návod musí obsahovat veškeré informace, které jsou nutné k identifikaci produktu; ke 

správnému a bezpečnému užívání produktu, včetně jeho zapojení, nastavení, provozu 

a údržby produktu a jeho konečné likvidaci; 

3) Struktura a obsah návodu vychází z harmonizované evropské normy ČSN EN 62079: 

Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace; a ze směrnic k jednotlivým 

skupinám výrobků; 
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4) Návod musí být psán v úředním jazyce země spotřebitele; 

5) Text návodu musí být stručný, jasný a srozumitelný; 

6) Ilustrace a obrázky musí být jednoduché, výstižné a snadno pochopitelné a musí 

uživatele spolehlivě navést k provedení činnosti; 

7) Technické termíny, zkratky nebo cizí výrazy musí být v návodu vysvětleny; 

8) Návod musí mít shodnou terminologii ve všech částech, shodné značky a termíny 

použité na produktu musí být použity i v návodu; 

9) Důležité informace jsou v návodu zvýrazněny graficky, např. vložením do rámečků, 

použitím zvětšeného písma, odlišné barvy, popř. opatřeny vhodným symbolem nebo 

grafickou značkou; 

10) Je nutné předvídat chybné či přiměřeně předvídatelné nesprávné použití výrobku a 

uživatele na to upozornit, čímž se zabrání reklamacím vzniklým nesprávným 

používáním výrobku. [11] 

 

2.4 Postup při tvorbě návodů 

 Postup při tvorbě nového návodu popisuje například Labudková, Voltner, Z STUDIO 

ve svém článku Bez návodu k použití není produkt kompletní, v odborném časopise Automa 

12/2009:  

 „Při vytváření úplně nového návodu nejprve specialista na výrobu návodů navrhne 

strukturu návodu a zadavatel si podle ní připraví dostupné texty a obrázky. Texty nemusí být 

nijak obsáhlé, mnohdy stačí marketingové materiály nebo prezentace. Nemá-li zadavatel 

k dispozici žádné obrázky, specialista zadavatele navštíví a produkt si vyfotografuje (nebo si 

jej pro to zapůjčí). Obrázky musí uživatele spolehlivě navést k provedení určité činnosti 

týkající se produktu. V poslední době se upouští od přesných technických výkresů a nákresů a 

přechází se k jednoduchým, srozumitelným konturovým obrázkům, jejichž výsledné provedení 

bude pokud možno uživatelsky co nejpříjemnější. Také se daleko více využívají prostorové 

obrázky v axonometrickém zobrazení. U klimatizací jsou důležitá jasná schémata zapojení 

zobrazená tak, aby uživatel byl schopen klimatizaci připojit sám správně a podle své potřeby. 
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 Na základě dodaných materiálů specialista vytvoří texty a obrázky a grafik navrhne 

design návodu. První verze návodu je odeslána jako jeden celek ke korekturám zadavateli. Po 

korekturách a schválení dokumentu jej dostanou znovu do rukou grafici, kteří vytvoří jeho 

konečnou podobu.“ [5]  
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3 ANALÝZA VYBRANÉHO VZORKU NÁVODŮ 

 

 Cílem další kapitoly je analýza návodů k vybraným výrobkům a seznámení čtenářů 

mé práce s výsledky a poznatky této analýzy.       

 Než jsem začal přemýšlet nad tím, které návody k výrobkům budou předmětem 

analýzy, položil jsem si jednoduchou otázku:      

 Které výrobky uživatelé používají denně nebo velmi často?    

Napadlo mne mnoho výrobků, a proto jsem se snažil vybrat takové, se kterými přichází do 

styku ve většině případů každý. Téměř každý člověk denně využívá mobilní telefon, který je 

dnes již běžnou součástí našeho života. Mnozí lidé denně pracují s notebookem. Sledování 

televize je stejně tak pro mnohé častou, ne-li denní událostí. Všichni si čas od času potřebují 

vyprat špinavé prádlo a v některých domácnostech se automatická pračka využívá téměř 

denně. A kdo občas nepoužije mikrovlnnou troubu? Tyto výrobky jsou pro většinu lidí zcela 

běžnou součástí domácnosti. Proto jsem zvolil předmětem analýzy návody k výrobkům, které 

lidé používají často a s kterými přichází do styku lidé bez ohledu na věk. 

 

3.1 Kritéria analýzy 

 Při posuzování návodů jsem z velké části vycházel z doporučení normy 

ČSN EN 62079 Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace. Tato norma 

obsahuje ve svých přílohách tabulky, podle kterých lze kvalitu návodů posuzovat. Jelikož ale 

tato norma obsahuje všeobecná doporučení ke všem možných druhům návodů, které lze 

vytvořit/posuzovat, rozhodl jsem se zaměřit pouze na stěžejní otázky, týkající se kvality 

návodů výrobků, které byly předmětem analýzy. Některá kritéria jsem z hodnocení vyloučil, 

protože by jejich posuzování nebylo možné, popřípadě by nebylo účelné (informace o použití 

ochranných pomůcek například u mobilního telefonu nebo notebooku návod obsahovat 

nebude apod.).          

 Každý návod bude posuzován ve dvou hlavních oblastech. Nejdříve se zaměřím na 

hodnocení technických informací obsažených v návodu a následně bude předmětem 

hodnocení samotná prezentace návodu. Hodnocení technických informací bude hodnoceno 

způsobem „vyhovuje - nevyhovuje - nejsou nutné/nelze hodnotit“ a hodnocení prezentace 

v jednotlivých oblastech návodu bude prováděno pomocí stupnice/známek od 1 do 5, kdy 
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známka 1 znamená nejlepší výsledek hodnocení. Výstupem hodnocení prezentace návodu pak  

bude můj názor na celkovou kvalitu prezentace. Z důvodu lepší přehlednosti jsem tabulky 

s výsledky hodnocení umístil až v přílohách této práce. V těchto tabulkách budou hodnocení 

stručně zdůvodňována a bude-li to potřeba, tak i podrobněji rozebrána v příslušných 

podkapitolách, souvisejících s daným výrobkem a jeho návodem. Nyní představím jednotlivé 

oblasti hodnocení návodu. 

3.1.1 Hodnocení technických informací v návodu 

 Přehled oblastí hodnocení je znázorněn v tab.1 a způsob hodnocení popsán dále 

v textu. 

Tab. 1 Přehled oblastí hodnocení technických informací v návodu 

1. Identifikace produktu  
- značka, typ označení, výrobce 

- záruční doba a podmínky 

- prohlášení o shodě, certifikace 

2. Specifikace produktu 

- funkce a rozsah použití 
- bezpečné a správné použití 
- rozměry, hmotnost, objem 

- údaje o výkonu a podmínky 

- spotřeba energie a podmínky 

- informace o nebezpečí 
- informace o bezpečné likvidaci 
3. Příprava produktu k použití 
- bezpečnostní opatření před instalací 
- instalace a montáž 

4. Návod k obsluze 

Základní funkce: 
- kompletní pro správné předpokládané použití 
- kompletní pro bezpečné předpokládané použití 
- kompletní pro přiměřeně předvídatelné nesprávné použití 
5. Údržba a čištění 
- bezpečnostní opatření  
- preventivní údržba 

- údržba a čištění uživatelem 

- podpora od výrobce 

6. Informace o bezpečnosti a zdraví 
- všeobecné bezpečnostní předpisy shrnuté na začátku návodu 

- nápověda (co dělat a čeho se vyvarovat) 
6.1 Bezpečnostní výstraha/upozornění: 
- správné umístění 
- správné použití termínů 

6.2 Aspekty životního prostředí při používání produktu 

6.3 Likvidační opatření týkající se produktu: 
- shrnuté ve zvláštní kapitole 

- opakované v příslušných pasážích textu 

- jsou uvedena místa likvidace/sběru 

7. Shoda informací 
- shodná terminologie ve všech částech 

- shodné značky a varovné termíny použité na produktu a v návodu 
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 Jednotlivé oblasti v tab. 1 budou hodnoceny podle úplnosti a korektnosti informací. 

Pokud nebude možné úplnost informací posoudit nebo nebudou konkrétní informace nutné, 

pak bude použit symbol (0). Zde je uveden význam každého symbolu:  

  (+) vyhovuje 

  (-) nevyhovuje 

  (0) nejsou nutné/nelze hodnotit 

 

3.1.2 Hodnocení prezentace návodu 

Tab. 2 Přehled oblastí hodnocení prezentace návodu 

1. Čitelnost  
- kvalita papíru 

- velikost písma  
- použití jiného druhu/velikosti písma/barvy 

- celkový dojem ze stránky 

2. Text a termíny 

2.1 Text, užití slov: 
- jednoduchý, smysluplný, krátký, srozumitelný 

- jedna věta = jeden pokyn 

- činný rod, akční slovesa 

2.2 Užité termíny: 
- zkratky a technické termíny ihned vysvětleny 

- dobře vysvětlené, pochopitelné 

2.3 Struktura textu 

- logicky strukturovaný 

- struktura od jednoduchých operací/funkcí ke složitým 

- informativní nadpisy 

2.4 Styl návodů 

- rozkazovací způsob nebo infinitiv 

- logicky formulovaný nebo strukturovaný 

- co nejkratší a podle potřeby podrobný 

3. Jazyk 

- jasná diferenciace jazyků (u vícejazyčné verze) 
- jazykové chyby, chyby v překladu 

4. Ilustrace a obrázky, popř. diagramy 

- celková kvalita a účelnost 
- dostatečné množství ilustrací/obrázků/diagramů pro pochopení informací 
- podpořeny příslušným textem nebo titulky 

- uvedeny vedle textu, ke kterému patří 
5. Tabulky  

- jasně vysázené a informativní 
6. Grafické značky 

- vhodně použité značky a jasně vysvětlené 

5. Obsah/rejstřík 

- nadpisy jasné, důsledné, vhodné 

- nadpisy v obsahu stejné jako v textu 

- seznam klíčových slov 

6. Rady pro odstranění závad/problémů 

- úplný seznam možných závad/problémů s návody k odstranění 
- srozumitelné vyznačení, zda se uživatelé mohou či nemohou pokusit sami o odstranění  
závady/problému 
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 Jednotlivé oblasti v tab. 2 budou hodnoceny známkou od 1 do 5. 

Zde je uveden význam známek při hodnocení prezentace: 

 1 - vynikající  

 2 - velmi dobrá  

 3 - průměrná   

 4 - velmi slabá 

 5 - absolutně nevyhovující 

 Vysvětlení k některým položkám hodnocení prezentace:  

Text a termíny - činný rod, akční slovesa:  používají se slovesa jako např.  „vypněte, použijte, 

neodstraňujte“, atp. 

Diferenciace (rozlišení) jazyků bude posuzována pouze u vícejazyčné verze návodu. 

Ilustrace znázorňuje např. názorný postup zapojení přístroje. 

Obrázek je např. fotografie znázorňující menu televizoru, tak jak jej uživatel může vidět ve 

skutečnosti nebo také fotografie samotného výrobku, apod. 

                               

3.2 Mobilní telefon 

 Předmětem první analýzy bude návod k mobilnímu telefonu. Značku mobilního 

telefonu není pro účel této práce nutné uvádět. Jedná se však o oblíbeného výrobce, který je 

na trhu mobilních telefonů od počátku jejich prodeje a má dlouhodobě velmi pozitivní 

reference uživatelů. Model telefonu, jehož návod bude předmětem analýzy obsahuje funkce, 

které využívají lidé bez rozdílu věku a jedná se o velmi běžný a vyhledávaný model střední 

třídy. Přístroj kromě běžných funkcí obsahuje fotoaparát, umožňuje nahrávání videa, 

podporuje přehrávání zvukového formátu MP3, obsahuje rádiopřehrávač a jiné funkce. Na 

trhu je od roku 2008. Za zmínku stojí i to, že návod k telefonu výrobce pojmenoval 

„Uživatelská příručka“. Návod je v českém jazyce a má celkem 58 stran. 

 

Hodnocení technických informací v návodu: 

 V návodu je jednoznačná a zřetelná identifikace výrobce i modelu (tzn. jednoznačný 

vztah návodu a výrobku). Záruční doba i podmínky pro uživatele jsou obsaženy v návodu. 

Prohlášení o shodě obsahuje prohlášení výrobce, že výrobek je ve shodě s požadavky a 

ustanoveními ES směrnice 1999/5/ES. V návodu je i odkaz na internetovou  adresu, kde je 
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možné nalézt kopii prohlášení o shodě. Identifikace produktu je tedy vyhovující a splňuje 

veškeré požadavky jak zákonné, tak doporučené normou ČSN EN 62079. Specifikace 

produktu, tj. funkce a rozsah použití jsou srozumitelně popsány. Informace o nebezpečí a 

likvidaci jsou uvedeny na zvláštní straně návodu. Výrobce v návodu neuváděl údaje o 

rozměrech, hmotnosti, výkonu a spotřebě přístroje. Vzhledem k povaze výrobku to dle mého 

názoru není nutné. Informace o nebezpečí a informace o bezpečné likvidaci byly v návodu 

přehledně zpracovány. Informace pro instalaci a použití přístroje byly kompletní. Veškeré 

instrukce návodu podporují správné použití přístroje a je zde i dostatek informací pro 

bezpečné použití. Přiměřená část návodu byla věnována i údržbě přístroje. Bylo zde 

doporučení od výrobce a v případě problému i odkaz na autorizovaný servis. Návod zcela 

splňoval podmínky ve všech otázkách bezpečnosti a zdraví a případné likvidace výrobku, 

včetně doporučení ohledně míst určených k likvidaci. V návodu jsou na důležité pasáže textu  

vyžadující zvýšenou pozornost použita upozornění a varování. Použitá terminologie se 

shodovala ve všech částech návodu. Z pohledu hodnocení technických informací v návodu 

tedy tento návod k mobilnímu telefonu splňoval veškeré požadavky a instrukce v návodu 

podporují bezpečné a správné použití produktu po celou dobu životnosti výrobku. 

 

Hodnocení prezentace návodu: 

 Z pohledu prezentace si tento návod vedl také výborně. Návod je v menším formátu o 

rozměrech 165mm x 120mm. Velikost je však pro tento účel dostačující, navíc je to návod 

k mobilnímu telefonu, takže i návod může být mobilní do doby, než si jej uživatel stačí řádně 

prostudovat. Písmo i přes rozměry tohoto návodu bylo dostatečně velké a čitelné, možná jen 

lidem se špatným zrakem by písmo mohlo připadat hůře čitelné. Veškeré texty, obrázky, 

ilustrace atp. jsou zpracovány černobíle. Návod je velmi přehledný, text a pokyny jsou psány 

srozumitelnou formou, bez jazykových chyb. Celkově se s návodem pracuje velmi příjemně, 

za chybu však považuji absenci obrázků, které by umožňovaly názorné vysvětlení některých 

funkcí, vhodné zejména pro technicky méně nadané uživatele. Za nedostatek považuji to, že 

některé technické termíny byly přeloženy jen anglickým názvem ve zkratce. Účelnost návodu 

tím sice nebyla nijak ovlivněna, ale přesto jsem toho názoru, že by návodu neuškodilo některé 

výrazy (pokud to význam slova umožňuje) přeložit v závorce do českého jazyka. Také 

některé použité zkratky byly dle mého názoru vysvětleny příliš složitě. Velkým kladem toho 

návodu byl jeho přehledně zpracovaný obsah s účelnými názvy jednotlivých kapitol. 

Pochvalu si zaslouží i rejstřík s odkazy na jednotlivé stránky.  
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Celkové shrnutí hodnocení návodu (mobilní telefon):  

 Výborně a srozumitelně zpracovaný návod, který svému výrobci dělá dobrou reklamu 

a podporuje uživatele ve všech ohledech používání výrobku. Obsahuje jen několik menších 

nedostatků, které jsou však vyváženy přehlednou prezentací a vhodnou formulací informací a 

pokynů v návodu. 

 Přednosti návodu: přehlednost a srozumitelnost návodu; jednoduché instrukce; 

technické informace; jednoznačný vztah návodu a výrobku; popis funkcí; podpora správného 

a bezpečného použití výrobku; detailní informace o údržbě přístroje, bezpečnosti a likvidaci 

výrobku; obsah a rejstřík.  

 Nedostatky návodu: absence názorných obrázků zobrazující některé složitější funkce 

přístroje; některé technické termíny jsou popsány jen zkráceně anglicky v závorce, popř. pro 

laika vysvětleny složitě. 

 

3.3 Notebook 

 Předmětem následující analýzy bude návod k notebooku. Výrobce také tento návod 

pojmenoval „Uživatelská příručka“. Jedná se o běžně dostupný notebook ve střední cenové 

kategorii a je určen běžným uživatelům. Návod je v českém jazyce a má celkem 82 stran. 

 

Hodnocení technických informací v návodu: 

 Hned v úvodu hodnocení technických informací jsem narazil na podstatný problém. 

V návodu nebyl dodržen požadavek jednoznačného vztahu návodu a výrobku a potřebné 

identifikace výrobku. Výrobce totiž v celém návodu neuvádí, pro který model či modely je 

tento návod určen. Chybí zde značka, označení modelu a označení výrobce. Navíc je v obsahu 

návodu uvedena kapitola „Představení notebooku“ a přitom představení notebooku daná 

kapitola bohužel neobsahuje, což je zásadní chyba výrobce toho návodu. Problémem je i fakt, 

že výrobce návodu zde také není uveden. Jestliže měl být tento návod univerzální pro určité 

modely notebooků, měly být tyto modely podrobně a jasně specifikovány, aby nedošlo 

k nesprávnému použití. Další chybou je, že obsažené údaje o prohlášení o shodě 

s technickými požadavky jsou popsány nesrozumitelným způsobem a uživateli v podstatě nic 

neříkají o tom, které zákonné požadavky byly splněny. U tohoto výrobku by rovněž 
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neuškodilo v návodu uvést hmotnost a rozměry, které tam však také nenalezneme. Naprosto 

nepochopitelné je rovněž to, že návod nenabízí jedinou informaci o podpoře výrobce, ani zde 

není zmínka o údržbě tohoto notebooku. Výčet nedostatků tím však ještě nekončí. Návod 

neobsahuje žádnou kapitolu ohledně likvidace výrobku, pouze jednu větu v úvodu, kde je 

zmínka o tom, že se notebook nesmí likvidovat spolu s  běžným domovním odpadem. Toto 

jsou opravdu fatální nedostatky a jejich možné důsledky by si měl tvůrce návodu uvědomit. 

Tento návod má však i přes všechny zmíněné nedostatky několik pozitivních vlastností. 

Opravdu přehledně a srozumitelně za pomoci názorných ilustrací popisuje samotné funkce a 

jednotlivé příslušenství notebooku včetně instalace a provozu. Pamatuje přitom na bezpečnost 

uživatele a opravdu důsledně upozorňuje na možná nebezpečí formou varování a důležitých 

informací, které jsou patřičně zvýrazněny v textu, aby nedošlo k jejich přehlédnutí. 

Bezpečnosti uživatele před instalací a při provozu je zde věnováno opravdu dostatek prostoru. 

Díky takto přehledně zpracovaným instrukcím je tedy alespoň dodržen předpoklad 

bezpečného použití výrobku. Snad jen jedna poznámka na závěr, týkající se přiměřeně 

předvídatelného nesprávného použití (definici z normy ČSN EN 62079 naleznete v kapitole 

1.2.2): Pokud uživatel notebooku omylem zachytí konektorem sluchátek o sousední otvor 

portu USB (port např. pro klávesnici, myš, tiskárnu) dojde ke zkratu a okamžitému vypnutí 

notebooku a tím i možnému poškození přístroje. Přitom otvor pro konektor sluchátek a otvor 

pro port USB jsou od sebe vzdáleny jen 6mm! V návodu chybí jasné pokyny, jak postupovat, 

když díky této zdánlivě lehce předvídatelné chybě uživatele pak notebook nejde znovu 

zapnout a není zde ani kontakt na výrobce či servis. 

 

Hodnocení prezentace návodu: 

 Prezentace v návodu naštěstí není tak špatná jako podání technických informací o 

výrobku. Návod má rozměry 230mm x 190mm a je zpracován na kvalitním, odolném papíru. 

Velikost písma je dostatečně přizpůsobena všem skupinám uživatelů. Časté změny velikosti a 

typu písma a jeho fontu (zejména informativní nadpisy) však působí poněkud nepřehledně a 

při jeho čtení jsem měl někdy pocit, jako kdyby návod zpracovávalo více lidí a v závěru se 

navzájem nedomluvili na jednotné formě prezentace. Ilustrace znázorňující používání 

výrobku jsou kvalitní, názorné a umožňují z ilustrace pochopit pokyny pro uživatele. Co je 

však na druhou stranu zarážející, je špatná kvalita obrázků/fotografií, které popisují nastavení 

systému a softwaru. Obrázky jsou velmi malé, texty uvnitř obrázků jsou téměř nečitelné a 

navíc často v anglickém jazyce. Celkový dojem z návodu je díky těmto chybám degradován a 
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pasáže s obrázky, popisující systémová nastavení notebooku, nemají pro nezkušené uživatele 

žádný význam. Přitom se často jedná o důležitá nastavení, která mohou mít vliv na výkon 

notebooku. Z toho vyplývá, že i když jsou ilustrace a celková prezentace v pořádku, díky 

špatným obrázkům je hodnota návodu pro uživatele snížena a v určitých částech je návod 

díky těmto chybám naprosto nepoužitelný. Přitom je návod téměř bez vyjímek psán 

srozumitelnou formou a pokyny z návodu jsou pro uživatele snadno pochopitelné. Vyjímku 

tvoří několik složitějších souvětí. Přímé pokyny, např. manipulace, zapojení apod. jsou 

v pořádku a jsou zde důsledně používána akční slovesa a činný rod (např. vložte, vypněte, 

neodstraňujte, apod.). Matoucí jsou také některé názvy kapitol v obsahu a z některých názvů  

není patrné, čeho se vlastně bude daná kapitola týkat. Název „Seznámení s díly-horní strana“ 

opravdu nevypovídá o tom, zda se je jedná o část notebooku či některého z příslušenství. 

Oproti tomu seznam klíčových slov/glosář je zpracován velmi přehledně s odkazem na 

související stránky návodu. Největší pochvalu si tento návod zaslouží díky radám pro 

odstranění problémů. Jsou zde detailně probrány možné příčiny problémů a jednotlivé kroky 

nutné k jejich odstranění, včetně upozornění, zda se o odstranění problémů mohou pokusit 

sami uživatelé. 

 

Celkové shrnutí hodnocení návodu (notebook):  

 Tento návod hodnotím jako nevyhovující. Výrobce návodu se dopustil několika 

závažných nedostatků. Z technických informací v návodu není patrné, ke kterému modelu je 

návod určen a není zde uveden výrobce. Není tedy dodržena jedna ze zásadních podmínek a 

tím je jednoznačný vztah návodu a produktu. Pokud byl tento návod vytvořen jako 

univerzální, měl být uživatel patřičně upozorněn na to, že může návod použít pro svůj model. 

Formulace jsou vcelku srozumitelné a prezentace je v převážné většině návodu velmi dobrá, 

ale má kolísavou kvalitu (výborné ilustrace střídají velmi špatné fotografie s anglickým 

textem), celkově tedy návod působí nesourodým dojmem. Přitom je zpracován na opravdu 

kvalitním a odolném papíru. Pochvalu si tento návod zaslouží zejména za informace a pokyny 

týkající se bezpečnosti uživatele a také za systém nápovědy při odstraňování problémů. 

Návod však neobsahuje dostatečné informace o likvidaci, ani se nezmiňuje o údržbě výrobku. 

 Přednosti návodu: kvalita použitého papíru a odolnost návodu; dostatek účelných 

ilustrací podporujících používání výrobku; informace a varování týkající se bezpečnosti; 

podpora bezpečného používání výrobku; velmi dobrá srozumitelnost formulací a pokynů; 

používání akčních sloves; rady při odstraňování problémů; glosář. 
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 Nedostatky návodu:  neexistující vztah návodu a výrobku; chybí jméno výrobce, 

označení modelu; chybí zásadní informace o údržbě a likvidaci výrobku; příliš časté změny 

velikosti a typu písma; nepřehledné nadpisy a nevhodně zvolené názvy kapitol; velmi malé 

obrázky obsahující navíc anglické texty. 

 

3.4 LCD televizor 

 Dalším návodem, který bude analyzován, je návod k LCD televizoru. LCD televizor 

byl vyroben v roce 2010 a model byl v době koupě běžně dostupný ke koupi v obchodech se 

spotřební elektronikou. Výrobce má na trhu dobré reference uživatelů a na tento sortiment 

výrobků se specializuje. Výrobce návod k LCD televizoru pojmenoval jako „Návod 

k obsluze“. Veškerý obsahu návodu je černobílý. Ze všech návodů, které byly v této práci 

hodnoceny, je tento návod nejrozsáhlejší z hlediska počtu stran. Je to dáno tím, že návod 

nabízí celkem 9 jazykových verzí. Každá verze obsahuje 44 stran, což v celkovém součtu 

znamená, že návod má 396 stran textu. Jeho celková váha jen pro zajímavost je 550 gramů. 

Pokud by výrobce tento návod dodal pouze v českém jazyce, pak by uživatel teoreticky držel 

v rukou návod, který by vážil jen něco okolo 60 gramů. S takovým návodem by se určitě 

uživateli pracovalo lépe, nehledě na fakt, že by nemusel kvůli každému nahlédnutí do návodu 

pracně hledat svou jazykovou verzi. Jak si vedl tento návod v jednotlivých hodnoceních se 

dočtete níže. 

 

Hodnocení technických informací v návodu: 

 Už titulní strana návodu vylučuje jakékoliv pochybnosti o tom, že by nebyl dodržen 

jednoznačný vztah návodu a produktu. Na titulní straně je vyobrazen konkrétní LCD 

televizor, včetně značky a příslušného modelu. Na další straně je pak znázorněno velkými 

písmeny logo označení CE (související s prohlášením o shodě s příslušnými technickými 

požadavky), ale podrobnější informace o tom, zda jsou splněny konkrétní směrnice pro tento 

typ výrobku, však v návodu nenaleznete. Návod neobsahuje informace o záruční době a 

podmínkách, nelze to však brát jako chybu, protože nemusí být vždy součástí návodu. 

Specifikace produktu je výrobcem dodržena opravdu ve všech ohledech. Jsou zde přehledně 

v tabulce zaznamenány veškeré technické informace o výrobku včetně rozměrů, hmotnosti, 

spotřebě apod. V úvodu je srozumitelné shrnutí, jak produkt bezpečně přepravovat, používat, 
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je zde uvedena řada doporučení, čeho se vyvarovat a na co si dát pozor při používání 

produktu. Návod zde zmiňuje i některá doporučení ohledně údržby a čištění výrobku. 

Samotné instrukce k použití výrobku jsou pro správné a bezpečné použití kompletní. Termíny 

týkající se bezpečnosti jsou správně formulovány, vhodně rozmístěny v textu a patřičně 

zvýrazněny. Návod ve zvláštní kapitole obsáhle popisuje, jak výrobek bezpečně zlikvidovat a 

zohledňuje přitom aspekty životního prostředí. Návod v textu důsledně dodržuje shodnou 

terminologii. 

 

Hodnocení prezentace návodu: 

 Návod k obsluze má rozměry 235mmm x 165mm. Tento návod je ve vícejazyčném 

provedení, které spolu přináší řadu nevýhod. Tím je již výše zmíněná horší orientace 

v návodu a celková hmotnost návodu. Návod obsahuje celkem 396 stran, přitom konkrétní 

uživatel jich k podrobnému seznámení s výrobkem potřebuje jen 44. Navíc je problém svou 

jazykovou verzi pohodlně vyhledat, protože právě česká verze se nachází zhruba v 1/3 celého 

návodu a nelze ji vyhledat jinak, než naleznutím miniaturního symbolu CZ vedle číslování 

stránek. Komfortu nepřispívá ani papír, který lehce prosvítá a uživatel vidí kontury textu 

následující strany. Nevyhovující je i příliš malá velikost písma u některých informací. Tyto 

informace se naštěstí netýkají bezpečnosti nebo jiných důležitých sdělení. Za obrovskou 

chybu považuji skutečnost, že návod neobsahuje rejstřík/seznam klíčových slov. Vzhledem 

k množství použitých technických výrazů a zkratek by to uživateli rozhodně umožnilo snáze 

pochopit některé termíny. V textu totiž vysvětlení těchto termínů zaniká mezi obrázky a 

ilustracemi, kterých je v tomto návodu opravdu hodně. Tímto však výčet nedostatků končí. 

Návod je totiž v ostatních oblastech prezentace opravdu precizní a ukázkový. Veškeré 

formulace a pokyny jsou srozumitelné a podpořené velmi kvalitními ilustracemi. Texty jsou 

intuitivně umístěny poblíž těchto ilustrací a uživatel nemá problém pochopit, co je potřeba 

provést. Některým uživatelům možná nebudou vyhovovat menší obrázky (fotografie) 

zobrazující nastavení některých funkcí televizoru (nastavení kanálů, barev, atp.). Pochvalu si 

zaslouží i výborně zvládnutý obsah se správně zvolenými názvy kapitol. Návod obsahuje 

i seznam možných chyb a rady výrobce, jak tyto chyby odstranit.  

 

Celkové shrnutí hodnocení návodu (LCD televizor):  

 Jak bylo zmíněno, velkým nedostatkem tohoto návodu je právě jeho vícejazyčná 

podoba a s tím související problémy při hledání své jazykové verze. Chcete-li najít například 



 

36 

 

obsah se seznamem kapitol, nezbývá vám nic jiného než hledat konkrétní stránku mezi téměř 

čtyřmi sty stránkami návodu. Přitom by tomuto návodu opravdu prospělo mít jen jednu 

jazykovou verzi prezentovanou na kvalitním papíře a s menšími rozsahy velikostí písmen 

u normálního textu. Kapitoly jsou vždy přehledně označeny a důležitá upozornění nejdou 

přehlédnout. Návod obsahuje vynikající ilustrace, přesné a adresné pokyny a je velmi 

srozumitelný ve všech ohledech. Instrukce v návodu podporují bezpečné a správné používání 

výrobku a návod detailně popisuje postup při případné likvidaci produktu. Detailní jsou i 

technické informace o výrobku, které jsou přehledně zpracovány v tabulce. Nebýt několika 

uvedených nedostatků a absence rejstříku/seznamu klíčových slov, byl by tento návod dle 

mého názoru vynikající.  

 

 Přednosti návodu: technické informace a specifikace výrobku; informace 

k bezpečnosti doplněné o doporučení čeho se vyvarovat; informace o bezpečné likvidaci; 

srozumitelnost textu; přesné formulace pokynů; precizní ilustrace; obsah. 

 Nedostatky návodu:  špatná orientace ve vícejazyčném návodu; hmotnost návodu; 

slabší kvalita papíru; občas příliš drobná písmena u některých informací; malé obrázky; chybí 

seznam klíčových slov; nicneříkající prohlášení o shodě s technickými požadavky. 

 

3.5 Mikrovlnná trouba 

 Následující analýza se bude zabývat návodem k použití mikrovlnné trouby. 

Zahraničního výrobce opět není nutné pro účel této analýzy uvádět. Rok výroby této 

mikrovlnné trouby je 2010. Návod k tomuto výrobku má 28 stran a je kompletně v českém 

jazyce. K výrobku však bylo přiloženo celkem 7 jednotlivých jazykových verzí návodu. Zde 

je patrný rozdíl oproti předešlému návodu k televizoru, protože v tomto případě si dal výrobce 

záležet a vytvořil každou jazykovou verzi zvlášť a pamatoval tak na lepší komfort uživatele. 

Nejdříve se ale zaměříme na technické hodnocení návodu, které poukázalo na několik 

příjemných vlastností tohoto návodu. 

 

Hodnocení technických informací v návodu: 

 Výrobce je uveden na titulní straně návodu a uvádí se zde i označení modelu včetně 

názvu výrobku. Na další straně následuje barevná fotografie opět s logem výrobce. Úvod  
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tohoto návodu je věnován ochraně životního prostředí s opravdu detailními informacemi 

ohledně likvidace výrobku. Vhodné je, že výrobce zde dokonce uvádí příslušné zákony a jeho 

paragrafy. Následují informace o záruce, pochvalu si zaslouží přímý telefonický kontakt na 

servisní středisko výrobce v případě technických problémů. Následují důležité bezpečnostní 

informace a ukázkové prohlášení o shodě, ve kterém je detailně popsán obsah technických 

požadavků, které výrobek splňuje. Výrobce návodu bez jediného nedostatku naplnil 

doporučené podmínky normy ČSN EN 62079 v oblasti identifikace produktu. V návodu se 

dále pokračuje specifikací produktu, která je opět ukázková. Výrobce nezapomíná na rozměry 

výrobku, údaje o výkonu a spotřebě a následně přechází k popisu funkcí, které poskytují 

uživateli dostatečně vyčerpávající informace o výrobku a jeho možnostech použití. V návodu 

není opomenuta ani údržba a čištění výrobku. U každé z činností údržby/čištění je popsán 

detailní postup včetně různých rad a doporučení. K příslušné činnosti jsou pak v textu 

umístěny doplňující informace k zajištění bezpečnosti uživatele. Ve všech částech návodu je 

dodržována shodná terminologie. Posoudit shodnost značek a varovných signálů v tomto 

případě bylo možné, protože se jedná o vestavěný výrobek, který už je v provozu. 

 

Hodnocení prezentace návodu: 

 Technické informace tohoto návodu byly opravdu velmi detailní a byla zde vidět 

snaha výrobce poskytnout veškeré informace potřebné uživateli. Mé nadšení z technické části 

návodu však rychle opadlo při hodnocení samotné prezentace návodu. Zde je vidět, že 

výrobce svěřil překlad návodu osobám, které nemají dostatečné jazykové zkušenosti nebo byl 

k přeložení použit strojový překlad. Formulace v návodu jsou velmi těžkopádné a návod 

velmi často nutí uživatele číst složitá souvětí, která jsou navíc velmi špatně formulovaná a 

někdy i postrádají logiku. I zdánlivě jednoduché věty mnohdy působí, jako by je překládal 

z cizího jazyka nějaký překládací softwarový program. Výčet nelogičností v textu by zde 

zabral opravdu spoustu místa. Velkou vadou tohoto návodu je i to, že nadpisy a důležitá 

upozornění mají téměř shodnou velikost jako zbývající text. Situaci občas zachrání výstražná 

značka, rámeček nebo zvýraznění písma, upozorňující na důležitost informace. Také zde není 

vždy při popisu pokynů využíváno činného rodu a pokyny někdy nejsou přímé. Návod 

obsahuje ilustrace vytvořené 3D programem a svou kvalitou příliš neoslní. Jsou však 

pochopitelné i přes občasnou nepřehlednost. Tabulky v návodu obsahují užitečná doporučení 

pro určité činnosti a jsou i přes mírnou nepřehlednost zpracovány dobře. Grafické značky jsou 

srozumitelně popsány ihned při svém výskytu. Obsah návodu je velmi přehledný a 
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pojmenování kapitol v návodu je účelné. Výborně je zpracovaná celá řada nápověd 

k odstranění problémů při provozu. V případě závažnějšího problému je v návodu uveden 

telefonický kontakt na bezplatnou servisní linku. Pro představu uvádím i rozměry 

hodnoceného návodu, které jsou 210mm x 145 mm. Výsledný dojem z prezentace tohoto 

návodu je kvůli zmíněným nedostatkům pouze průměrný a to především díky horší 

přehlednosti v textu, místy slabší srozumitelnosti a těžkopádnému překladu vět. 

 

Celkové shrnutí hodnocení návodu (mikrovlnná trouba):   

 Posuzovat tento návod jako celek nebylo jednoduché. Technická část návodu je 

ukázková a téměř bez chyb, uživatel obdrží všechny potřebné informace týkající se 

identifikace výrobku, specifikace a rozsahu použití. V návodu se nezapomíná na otázky 

životního prostředí a bezpečnou likvidaci produktu. V případě problému s výrobkem je 

k dispozici řada doporučení a rad k jejich odstranění a také přímý telefonický kontakt na 

podporu od výrobce. Špatný je však překlad a formulace vět, které jsou občas kvůli 

těžkopádné transpozici nesrozumitelné. Text návodu je navíc poněkud nepřehledný díky 

minimálním změnám písma. Přitom zvolený font písma je velmi příjemný a stačilo by jen 

měnit jeho velikost v kombinaci s tučným písmem, popřípadě používat rámečky pro 

zvýraznění textu. Ilustrace v návodu jsou nevýrazné, ale svůj účel splní. Nebýt detailních 

technických informací, hodnotil bych tento návod hůře. Jako celek však na mě působil 

průměrným dojmem. 

 

 Přednosti návodu: detailní technické informace a specifikace výrobku; popis funkcí; 

informace k bezpečnosti, likvidaci a otázkám životním prostředí; tabulky s radami výrobce 

v případě poruchy; doporučení pro údržbu; přímý telefonický kontakt na bezplatnou servisní  

linku. 

 Nedostatky návodu: špatný překlad a formulace vět; občas nepřímé pokyny; místy 

horší srozumitelnost; nepřehlednost; minimální změny písma v návodu; nekvalitní ilustrace. 
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3.6 Automatická pračka 

 

 Poslední návod, který zde budu analyzovat je návod k použití pračky. Jen zmíním, že 

výrobce je zahraniční a model pračky se začal prodávat v roce 2010. Nyní stručně představím 

samotný návod, který výrobce nazval „Návod k použití“. Obsahuje opět více jazykových 

verzí, podobně jako v případě návodu k LCD televizoru. Tentokrát návod obsahuje celkem 

5 jazykových verzí a má 170 stran, přičemž jedna jazyková verze je vždy obsažena na 34 

stranách. Hmotnost návodu je necelých 300 gramů a jeho rozměry jsou 255mm x 180mm. 

Problém této vícejazyčné verze návodu je v tom, že prakticky nejsou rozlišeny jednotlivé 

verze návodu. Neexistuje zde ani zkratka příslušné jazykové verze poblíž čísla stránky. 

Uživatel nemá jinou možnost, než si přiložit ke své jazykové verzi záložku, aby nemusel při 

příštím použití zdlouhavě listovat návodem ve snaze najít českou verzi.Titulní strana tohoto 

návodu je navíc v anglickém jazyce a není zde žádná indicie, že by měl návod obsahovat více 

verzí. Toto je dle mého názoru opravdu zásadní problém a je nepochopitelné, že si to výrobce 

návodu neuvědomil. Pojďme se nyní podívat na tento návod podrobněji, protože i když na 

uživatele v prvních momentech příliš nezapůsobí, tak po chvilce ukáže své profesionální 

zpracování v jiných ohledech. 

 

Hodnocení technických informací v návodu: 

 O titulní straně návodu, která by měla podávat uživateli jednoznačné identifikační 

údaje o jeho produktu, bude zmínka v hodnocení prezentace. Identifikace výrobku je 

v pořádku, na titulní straně české verze v návodu uživatel nalezne logo výrobce, svůj model 

výrobku a stručné poděkování za zakoupení výrobku. Následuje velmi přehledně zpracovaná 

specifikace výrobku, představení funkcí a obsáhlé informace (zabírají 4 strany návodu) 

ohledně bezpečnosti při používání výrobku a jeho likvidaci na konci životnosti. Další část 

návodu se věnuje pokynům k instalaci a provozu pračky. Instrukce spolu s ilustracemi jsou 

přehledné s důrazem na bezpečnost uživatele a podporují správné a bezpečné použití výrobku. 

Velký prostor v návodu je věnován čištění a údržbě pračky. Návod dále obsahuje v přehledné 

tabulce popsaná řešení problémů s odkazem na zákaznickou bezplatnou linku v případě, že se 

problém nepodařilo vyřešit. Další tabulka obsahuje detailní informace o technických údajích 

výrobku, včetně rozměrů, hmotnosti, spotřeby apod. Nechybí ani prohlášení o shodě, které 

uvádí konkrétní ES směrnici a normu, podle kterých výrobek splňuje technické požadavky. 

Odstavec na konci návodu je věnován ochraně životního prostředí a doporučením, jak 
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zacházet s výrobkem při jeho provozu a na konci životnosti. Ve všech částech návodu byla 

dodržována shodná terminologie. Veškeré technické informace v návodu byly přehledně 

zpracovány a obsahovaly všechny položky, které doporučuje uvádět v návodech norma 

ČSN 62079. 

 

Hodnocení prezentace návodu: 

 Titulní strana návodu s logem výrobce je psána v anglickém jazyce. Pro uživatele, 

kteří mají s tímto jazykem zkušenosti jsou zde informace (User manual - Washing machine), 

které mu umožní pochopit, že právě drží v rukou návod k použití pračky. Uživatel méně 

zdatný v anglickém jazyce  patrně začne listovat tímto návodem  a zjišťovat, zda drží v rukou 

návod k jeho výrobku. Po chvilce listování v návodu nalezne svou jazykovou verzi 

(z možných 5 verzí) a oddechne si. Ano, i tak by to mohlo ve skutečnosti vypadat, protože 

jednotlivé verze v návodu nejsou nijak rozlišeny a v podstatě jdou plynule za sebou. 

Předpokládejme tedy, že uživatel našel svou českou verzi návodu zhruba v polovině celého 

svazku. Dozví se, že drží návod k použití pračky a může začít s návodem pracovat. A tady už 

začíná návod ukazovat své kvality opravdu naplno. Veškeré pokyny jsou totiž naprosto 

srozumitelně a jasně formulovány a podloženy skutečně velmi kvalitními a dostatečně 

velkými ilustracemi. Ilustrace jsou natolik názorné, že by uživatel ani nemusel číst příslušný 

text vedle této ilustrace. U některých pokynů je výstražný symbol, který uživatele upozorní, 

že musí přiloženému textu věnovat zvýšenou pozornost. Pokyny jsou formulovány pomocí 

akčních sloves (vyjměte, povolte, uchopte atp.) a jsou používány jednoduché, krátké věty. 

Vyskytne-li se v návodu nějaký technický termín, je ihned v závorce srozumitelně vysvětlen. 

Jednotlivé názvy kapitol a informativní nadpisy jsou jasně rozeznatelné a text působí velmi 

přehledně. Používaná písma dynamicky mění svou velikost podle potřeby a důležitosti 

informací a celkově se návod i díky dostatečně velkému písmu základního textu příjemně čte. 

Tabulky v návodu plní svůj účel a nalezneme v nich například shrnutí technických údajů, 

informace o programech pračky, rady při odstraňování problémů apod. Pochvalu si zaslouží i 

graficky přehledný obsah s vhodně zvolenými názvy kapitol. Prezentace návodu je opravdu 

precizní a jedinou vadou tak zůstává jeho špatná jazyková diferenciace (rozlišení).  
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Celkové shrnutí hodnocení návodu (automatická pračka):     

 Vynikající návod, ke kterému si uživatel bude muset najít svou cestu. Přenese-li se 

přes problém s hledáním své jazykové verze (pomůže záložka či jiný vhodný způsob), tak 

zjistí, že čte opravdu ukázkově srozumitelný návod s jednoznačnými a adresnými pokyny. 

Všechny ilustrace v návodu jsou názorné a uživatel z nich snadno pochopí, jak postupovat při 

instalaci a používání výrobku. Písmo je dostatečně velké ve všech částech návodu a čitelné 

pro všechny uživatele. V přehledných tabulkách jsou shrnuty podstatné informace o výrobku 

a jeho funkcích. V návodu jsou i podrobné informace týkající se údržby a čištění pračky. 

Pokud se při používání pračky vyskytne problém, je k dispozici informativní tabulka o 

možných řešeních problému nebo možnost zavolat na bezplatnou zákaznickou linku 

uvedenou v návodu. Návod u všech pokynů pamatuje na uživatelovu bezpečnost.  Zohledňuje 

otázky životního prostředí a doporučuje postupy při případné likvidaci výrobku. Je jen škoda, 

že výrobce nevydal tento návod samostatně v české verzi, protože pak by byl opravdu bez 

chyb. 

 

 Přednosti návodu: Srozumitelnost; jednoduché a adresné pokyny; přehlednost; písmo 

dostatečně velké v celém rozsahu návodu; kvalitní a dostatečně velké ilustrace; informativní 

tabulky; podpora správného a bezpečného použití výrobku; detailní technické informace; 

podrobné rady k údržbě přístroje a čištění, popř. likvidaci výrobku; podpora výrobce uvedená 

v návodu; přehledný obsah. 

 Nedostatky návodu: velmi špatná diferenciace (rozlišení) jazykových verzí v návodu. 
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4 PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI NÁVODŮ 

 

 Cílem této kapitoly bude ověřit srozumitelnost stejného vzorku návodů na skupině 

osob. Návody, které byly předmětem analýzy v předchozí kapitole, bude nyní posuzovat a 

hodnotit skupina 5 lidí. Pro pokud možno co nejvíce objektivní hodnocení a posouzení 

návodů jsem se snažil nalézt vhodné osoby rozlišného věku, pohlaví i vzdělání.  

 

4.1 Hodnocení návodů skupinou uživatelů 

 Stručné představení osob, které návody hodnotily: 

Slečna Jana G., věk 22 let, studentka 3. ročníku Ostravské univerzity.  

Pan Alexander S., věk 25 let, zaměstnán jako automechanik, vyučen. 

Pan Miroslav H., věk 33 let, zaměstnanec Ostravské univerzity, vysokoškolské vzdělání. 

Paní Eva R., věk 55 let, prodavačka v potravinách, vyučena. 

Pan Tomáš D., věk 65 let, důchodce, středoškolské vzdělání. 

  

Několik poznámek k hodnocení:  

1. Tučně jsou zvýrazněna první písmena křestních jmen, podle kterých pak v přílohách 

této práce v jednotlivých tabulkách hodnocení nalezneme příslušné ohodnocení 

návodu konkrétní osobou. Například slečna Jana bude v tabulce pod písmenem J a její 

hodnocení budou uvedena ve sloupci pod tímto písmenem.  

2. Jednotlivé návody budou každou osobou posuzovány například z pohledu prezentace, 

srozumitelnosti, celkové použitelnosti návodu pro konkrétní osobu, apod. Posuzování 

úplnosti technických informací v návodu bude z hodnocení vyjmuto, protože 

k objektivnímu hodnocení by bylo zapotřebí bližšího a podrobnějšího seznámení např. 

s normou ČSN 62079, popř. jednotlivými směrnicemi apod., což by z časového 

hlediska bylo velmi náročné. 

3. U každé položky se posuzovalo více aspektů a výsledkem pak bylo udělení známky 

při zohlednění všech aspektů. Například v položce Písmo a přehlednost byla při 
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hodnocení zohledněna velikost použitého písma, čitelnost písma, vhodně použitý styl 

písma, používání jiného typu či velikosti písma pro přehledné rozlišení informací 

v textu, apod. 

4. Jednotlivé položky v hodnocení budou hodnoceny pomocí stupnice známek. Známky 

budou mít stejný význam jako v případě hodnocení návodů z pohledu prezentace, 

které jsem provedl v předchozí kapitole. Pro úplnost  zde uvedu význam známek:  

1-vynikající, 2- velmi dobrá, 3-průměrná, 4-velmi slabá, 5-absolutně nevyhovující. 

 

Postup při hodnocení: 

 Hodnocení předcházelo podrobné seznámení jednotlivé osoby s návodem. Každá 

z osob měla podle potřeby a složitosti návodu zhruba 60 minut na seznámení s návodem a 

výrobkem, pro který byl návod určen. Poté přišla na řadu praktická část práce s návodem, 

která spočívala v postupném provádění jednotlivých pokynů popsaných v návodu k používání 

výrobku. U těchto pokynů bylo posuzováno, jak snadno jsou proveditelné pomocí instrukcí 

v návodu a zda jsou pokyny jednoznačné, pochopitelné apod. Na závěr pak přišlo samotné 

hodnocení pomocí stupnice známek, kde se posuzoval návod mimo jiné i z pohledu 

použitelnosti pro osobu, která návod hodnotila a také celkový dojem z návodu. 

 

Posuzované položky a co se při hodnocení těchto položek zohledňovalo: 

1. Písmo a přehlednost:  posuzovala se velikost písma, čitelnost, styl písma, používání 

jiného typu či velikosti písma k lepšímu rozlišení důležitých nebo bezpečnostních 

informací v textu, celková přehlednost textu na stránce 

2. Text a termíny - srozumitelnost:  posuzovala se srozumitelnost vysvětlení textu, 

srozumitelnost vysvětlení použitých pokynů a termínů. 

3. Ilustrace a obrázky: posuzovala se kvalita ilustrací a jejich srozumitelnost a kvalita 

obrázků a jejich účelnost. Poznámka: Ilustrace většinou zobrazují pokyny, obrázky 

jsou většinou fotografie zobrazující buď výrobek nebo konkrétní situaci (např. obrázek 

nastavení menu televizoru, tak jak jej ve skutečnosti může vidět uživatel na obrazovce, 

apod.) 

4. Tabulky: posuzovala se kvalita a účelnost tabulek, zda jsou přehledné, srozumitelné, 

apod. 
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5. Technické výrazy a zkratky: posuzovala se srozumitelnost při vysvětlení použitých 

technických výrazů a zkratek. Zohledňovalo se také, zda jsou vysvětleny ihned při 

prvním výskytu, apod. 

6. Jazyk: zde se posuzovaly chyby a nedostatky v překladu; kvalita překladu a textu; 

diferenciace (rozlišení) jazykových verzí v případě vícejazyčné verze návodu, apod.  

7. Obsah a rejstřík: posuzovala se přehlednost obsahu, zda nadpisy kapitol odpovídají 

tomu, co se dá očekávat v textu; přehlednost a účelnost rejstříku. 

8. Použitelnost návodu: konkrétní uživatel měl vyjádřit, jak se mu s návodem pracovalo 

a jak vidí jeho použitelnost ze svého pohledu. 

9. Celkový dojem: zde vyjádřil konkrétní uživatel známkou, jak na něj návod působil 

jako celek. 

 

 

4.2 Výsledky a závěry z hodnocení návodů skupinou osob 

 

 Tabulky s hodnocením prezentace jednotlivých návodů naleznete v přílohách této 

práce (přílohy č.11, 12, 13, 14 a 15). Zde naleznete hodnocení jednotlivých osob, vždy pod 

příslušnou zkratkou písmena v daném sloupci. Nyní si shrneme jak dopadla hodnocení 

jednotlivých návodů. Během hodnocení jsem si zapisoval komentáře hodnotících 

k jednotlivým položkám hodnocení a v textu budou u příslušného návodu zmíněna.  

 

Mobilní telefon  

 Zhlediska celkového průměru (1,32) byl tento návod nejlépe hodnocen. Určité 

výhrady zde měla pouze paní Eva, které se zdály některé termíny popsány příliš složitě a 

některé pokyny neuměla pomocí návodu provést. To se pak promítlo při hodnocení 

použitelnosti návodu, kdy udělila průměrnou známku. Na menší velikost použitého písma 

poukázali pouze paní Eva a pan Tomáš. S tímto návodem byl velmi spokojen pan Miroslav, 

který jej označil za ideální. Také slečna Jana a pan Alexander si návod pochvalovali pro svou 

jednoduchost a srozumitelnost.   

(Celkový průměr hodnocení návodu je 1,32) 
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Notebook 

 Tento návod byl kritizován zejména za špatné obrázky. Za absolutně nevyhovující je 

označila paní Eva a pan Tomáš a oba zde poukazovali na malé rozměry obrázků a anglický 

text. Pan Miroslav, který má s počítačovou technikou letité zkušenosti, se nad tímto 

problémem téměř nepozastavil a z jeho pohledu se nejednalo o podstatnou chybu. Na horší 

srozumitelnost upozornila slečna Jana a nespokojenost vyjádřila i paní Eva, pro kterou byl 

návod dle jejích slov napsán příliš odborně a některé technické výrazy v návodu pro ni nebyly 

popsány srozumitelně. Paní Eva by s tímto návodem pracovat neuměla a udělila mu v položce 

hodnocení použitelnosti známku 4. Celkově působil návod na uživatele spíše průměrným 

dojmem a spokojeni s návodem byli bez větších výhrad pouze pan Alexander a pan Miroslav.   

(Celkový průměr hodnocení návodu je 2,28) 

 

LCD televizor 

 Z výsledků hodnocení tohoto návodu pro mne vyplynula spousta zajímavých zjištění. 

Překvapilo mne, že vícejazyčnou verzi návodu (vážící 550 gramů v rozsahu téměř 400 stran) 

neviděl jako problém pan Tomáš, který takový návod podle jeho slov řeší tak, že českou verzi 

z návodu vytrhne a zbytek návodu spálí v peci. Pan Mirek je podle svých slov už zvyklý na 

to, že dostane k výrobku malou encyklopedii a pan Alexander to prý neřeší. Nespokojeny 

byly pouze slečna Jana a paní Eva, kterým se s návodem špatně pracovalo a obě udělily při 

hodnocení použitelnosti návodu známku 4. Ty také upozorňovaly na nesrozumitelné pokyny. 

Naopak všichni pánové byli se srozumitelností pokynů v návodu spokojeni. Paní Eva a pan 

Tomáš také vyjádřili nespokojenost s přehledností v textu s použitím malých písmen 

v některých jeho částech. Paní Eva označila některé části textu za nevyhovující z pohledu 

malé velikosti písma, zmiňovala také nepřehlednost a malé obrázky se špatně čitelným 

textem. Hodnocení celkového dojmu pak vyšlo nejlépe u pana Alexandra, který byl 

s návodem velmi spokojen (hodnotil jej známkou 1) a návod mu svým zpracováním 

vyhovoval. Nejlepší průměrné hodnocení získal návod u pana Miroslava, kterému se nelíbilo 

pouze listování v návodu a tento problém by osobně vyřešil sponkou na stránce s českou 

verzí. 

(Celkový průměr hodnocení návodu je 2,44) 
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Mikrovlnná trouba 

 Osobně jsem čekal, že si tento návod při hodnocení povede nejhůře ze všech návodů, 

ale mé očekávání se nenaplnilo, o čemž svědčí i poměrně slušné průměrné hodnocení 1,92. 

K písmu a rozlišení textu téměř nebyly výhrady. Největším nedostatkem dle hodnotících byla 

horší srozumitelnost některých pokynů, především z kapitoly údržby a čištění. Pan Miroslav a 

pan Tomáš upozornili na špatný překlad a formulace některých vět. Pan Miroslav jako jediný 

kritizoval kvalitu ilustrací, ostatním se zdály pouze méně přehledné a jediný pan Alexander 

k nim naopak neměl výhrady a zdály se mu v pořádku. Použitelnost návodu pak ohodnotili 

pan Alexander a pan Tomáš jako vynikající a ostatním připadala velmi dobrá. Hodnocením 

tohoto návodu mě nejvíce překvapil pan Alexander, který ve všech položkách udělil známku 

1. Návod se líbil i paní Evě, která udělila známku 2 za použitelnost i celkový dojem. Jako 

průměrný jej z pohledu celkového dojmu označili slečna Jana, pan Miroslav a pan Tomáš. 

(Celkový průměr hodnocení návodu je 1,92) 

 

Automatická pračka 

 Byl jsem velmi zvědav, jak budou hodnotící posuzovat dle mého názoru nejlépe 

zpracovaný návod (pomineme-li jeho neexistující oddělení jednotlivých jazykových verzí). 

Písmo a přehlednost textu hodnotili všichni kromě pana Tomáše známkou 1. Pan Tomáš snížil 

hodnocení o stupeň za celkově světlejší písmo. Srozumitelnost pokynů a použitých termínů 

byla hodnocena vesměs jako vynikající, stejně tak  ilustrace a tabulky připadaly všem 

přehledné a srozumitelné. To, že má návod 5 jazykových verzí, řešila jen slečna Jana a paní 

Eva a označili tento návod z tohoto pohledu jako nevyhovující. Paní Eva navíc kritizovala 

titulní stranu návodu, která je v anglickém jazyce. Pan Tomáš řeší návod s více jazyky 

vytržením české verze z návodu a pan Alexander to vůbec neřeší. Na nemožnost nalézt 

pohodlně českou verzi upozorňoval nejvíce pan Miroslav, ale přesto se to v jeho hodnocení 

promítlo jen tím, že udělil v konkrétní položce hodnocení průměrnou známku. Použitelnost 

návodu přišla hodnotícím jako vynikající, popř. velmi dobrá u slečny Jany a pana Alexandra. 

Celkový dojem z návodu pak byl průměrný u slečny Jany, která to zdůvodnila tím, že se jí 

nelíbí tlustý návod, v němž je zbytečně moc stran kvůli ostatním jazykovým verzím. Pan 

Miroslav hodnotil celkový dojem z návodu jako velmi dobrý, poukazoval pouze na špatné 

hledání české verze. Pan Alexander, paní Eva a pan Tomáš ohodnotili celkový dojem 

z návodu jako vynikající.  (Celkový průměr hodnocení návodu je 1,44) 
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4.3 Nesrozumitelnost a nejčastější chyby v návodech 

 Hodnocení návodů skupinou osob potvrdilo většinu nedostatků, které jsem po své 

vlastní analýze popsal v předchozí kapitole. Zajímavé však je to, že někteří z hodnotících 

určité nedostatky nepovažují za podstatné zhlediska srozumitelnosti návodu a ani na tyto 

nedostatky při svém hodnocení neupozornili. Zde uvádím nejčastější chyby v návodech, tak 

jak vyplynuly z hodnocení návodů skupinou osob: 

 

1. Použití malého písma, špatná čitelnost 

2. Nepřehlednost návodu 

3. Nejasné a nesrozumitelné pokyny 

4. Špatná formulace vět 

5. Technické termíny jsou popsány příliš odborně nebo složitě 

6. Chyby a nedostatky v překladu 

7. Malé, špatně čitelné obrázky zobrazující například nastavení funkcí výrobku 

8. Nepřehledné tabulky 

9. Použití cizího jazyka k popisu zkratky 

10. Použití cizího jazyka v obsahu obrázků 

11. Špatná diferenciace (rozlišení) u vícejazyčné verze návodu 

12. Vícejazyčná verze návodu 

 

Tučně jsou zobrazeny chyby (příčiny), které dle mého názoru úzce souvisí s nesrozumitelností 

hodnocených návodů. Ostatní body, jak vyplynulo z hodnocení, se projevily pouze na 

hodnocení celkového dojmu z návodu. Nedostatky, jako například použití malého písma, 

nepřehlednost textu, chyby v překladu (pokud se netýkají pokynů) nebo špatná rozlišení 

jednotlivých verzí v návodu nemají přímou souvislost se srozumitelností, ale ve většině 

případů pouze snižují celkový dojem návodu. Je však zřejmé, že například nejasné pokyny 

nebo složitě popsané technické termíny už mají na srozumitelnost návodu zásadní vliv.   
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ 

 

 Cílem analýzy vybraného vzorku návodů v kapitole 3 bylo posoudit kvalitu těchto 

návodů z pohledu úplnosti technických informací obsažených v návodu a samotné prezentace 

návodu. Cílem praktického ověření srozumitelnosti návodů v kapitole 4 pak bylo ověřit, zda 

zjištění z analýzy, kterou jsem provedl, odpovídá posouzením z pohledu prezentace a 

srozumitelnosti návodů, které provedla skupina osob.  

 Posuzovat jednotlivé návody nebylo vždy jednoduché. Každý z hodnocených návodů 

má své přednosti i nedostatky. Každý návod je způsobem odlišný a aspekt, který jedna osoba 

považuje za nedostatek, může druhá osoba považovat za nepodstatnou maličkost. Přesvědčil 

jsem se o tom například u vícejazyčných verzí návodů nebo v případě vysvětlení technických 

termínů. Podobně to bylo i s velikostí písma. Mladší lidé mohou preferovat „tenké“ návody 

psané drobným písmem, ale starší člověk se slabším zrakem bude mít problém jej použít. 

Zkrátka to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému a naopak.  Dokonce i 

samotnou srozumitelnost návodu posuzovaly osoby častokrát odlišně. Není tedy lehké 

vytvořit návod, který by vyhovoval všem uživatelům s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání 

nebo technickou zdatnost. Je však důležité, aby návody neobsahovaly nedostatky, které jsou 

pro srozumitelnost a použitelnost návodů zásadní. Především z nedostatků jednotlivých 

návodů lze vyvodit určité závěry a doporučení na zlepšení. Nyní čtenářům nabídnu shrnutí 

nedostatků hodnocených návodů a přiložím k nim svá doporučení, která by dle mého názoru 

přispěla k lepší kvalitě jednotlivých návodů a s tím související lepší spokojenosti uživatele 

výrobku s návodem.  

  

5.1 Návrhy na zlepšení návodu k mobilnímu telefonu 

 Nedostatky: absence názorných obrázků zobrazující některé složitější funkce 

přístroje; některé technické termíny jsou popsány jen zkráceně anglicky v závorce, popř. pro 

laika vysvětleny složitě. 

Doporučení na zlepšení návodu:  

1. Přidat více dostatečně velkých názorných obrázků (v celém návodu není jediný 

obrázek zobrazující např. základní menu telefonu);  
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2. Vysvětlit technické termíny při prvním výskytu, aby i laik měl dostatek potřebných 

informací k lepšímu pochopení textu;  

3. Nepoužívat anglické názvy a popisy bez patřičného přeložení a popsání významu 

v českém jazyce. 

 

5.2 Návrh na zlepšení návodu k notebooku 

 

 Nedostatky: neexistující vztah návodu a výrobku; chybí výrobce, označení modelu; 

chybí zásadní informace o údržbě a likvidaci výrobku; příliš časté změny velikosti a typu 

písma; nepřehledné nadpisy a nevhodně zvolené názvy kapitol; velmi malé obrázky 

obsahující navíc anglické texty. 

Doporučení na zlepšení návodu:  

1. V návodu zřetelně uvést (nejlépe na titulní straně) jméno výrobce a modely, pro které 

je tento návod určen;  

2. Věnovat samostatnou kapitolu údržbě notebooku a stejně tak doporučenému způsobu 

bezpečné likvidace výrobku; 

3. Zvolit vhodnější a názornější názvy kapitol, z kterých uživatel snadno pochopí, co 

v dané kapitole nalezne;  

4. Sjednotit styl textu a vyvarovat se příliš častých změn velikosti a typu písma, které 

působí v textu nepřehledně; 

5. Důsledně se vyvarovat použití obrázků, které jsou pořízeny z anglické verze 

operačního systému, a nahradit je obrázky z české verze, zvětšit velikost obrázků 

zobrazujících důležitá nastavení systému a funkcí. 

 

5.3 Návrh na zlepšení návodu k LCD televizoru 

 Nedostatky: špatná orientace ve vícejazyčném návodu; hmotnost návodu; slabší 

kvalita papíru; občas příliš drobná písmena u některých informací; malé obrázky; chybí 

seznam klíčových slov; nicneříkající prohlášení o shodě s technickými požadavky. 
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Doporučení na zlepšení návodu:  

1. Poskytnout uživateli návodu pouze samostatnou jazykovou verzi; 

2. Použít kvalitnější papír, který nebude prosvítat; 

3. Použít dostatečně velké písmo u veškerých informací v návodu; 

4. Zvětšit minimálně o 1/3 velikost všech obrázků; 

5. Doplnit návod o přehledný seznam klíčových slov s příslušným odkazem na stránku 

výskytu slov; 

6. Prohlášení o shodě doplnit o podrobnější údaje o konkrétních směrnicích, podle 

kterých výrobek splňuje své technické požadavky. 

 

5.4 Návrh na zlepšení návodu k mikrovlnné troubě 

 Nedostatky: špatný překlad a formulace vět; občas nepřímé pokyny; místy horší 

srozumitelnost; nepřehlednost; minimální změny písma v návodu; nekvalitní ilustrace. 

 Doporučení na zlepšení návodu: 

1. Zaměřit se na přesnější a kvalitnější překlad; 

2. Vylepšit formulace vět do srozumitelnější podoby; 

3. Používat přímé a jednoznačné pokyny; 

4. Odlišit jednotlivé části textu vhodně zvolenou velikostí písma a zajistit tak lepší 

přehlednost textu; 

5. Používat na tvorbu ilustrací dokonalejší softwarový program. 

 

5.5 Návrh na zlepšení návodu k automatické pračce 

 

 Nedostatky: velmi špatná diferenciace (rozlišení) jazykových verzí v návodu. 

 Doporučení na zlepšení návodu: 

1. Dodat k výrobku samostatnou jazykovou verzi, popř. jednotlivé verze v návodu 

vhodně rozlišit. 
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6 SROZUMITELNOST NÁVODŮ JAKO FAKTOR 

SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

 

 Úvodem bych se chtěl podělit o několik svých myšlenek, které mě postupně napadly 

při psaní této práce.          

  Proč v současnosti mnoho výrobců vynakládá nemalé výdaje za přehledně zpracované 

reklamní a marketingové materiály nebo katalogy s nabídkou výrobků a nových modelů 

zpracované v barevném provedení na kvalitním papíru a současně dodává ke svým výrobkům 

černobílé návody tištěné na obyčejném  papíru? Z tohoto pohledu je zřejmé, že návodu 

k výrobku nepřikládají takovou váhu jako samotné reklamě výrobku.   

 Potencionální zákazník má často možnost listovat přehledným katalogem, kde jsou 

všechny výrobky z nabídky přehledně prezentovány a srozumitelně a účelně popsány jejich 

funkce, výhody a užitky. Zákazník si pak výrobek z katalogu zakoupí a k němu dostane 

tištěný černobílý návod, který už se kvalitou zpracování nedá s katalogem srovnávat. Zmiňuji 

to zde z toho důvodu, že návod je součástí výrobku po celou dobu jeho životnosti. Přitom 

katalog má v dnešní době podstatně kratší životnost. Na trh jsou dodávány stále nové výrobky 

a neaktuální reklamní katalogy je třeba nahradit novými. Neaktuální katalogy skončí jako 

odpad, v lepším případě jsou určeny k recyklaci. Proč by tedy zákazník nemohl obdržet 

návod, který by svým zpracováním odpovídal reklamním katalogům? Proč na to výrobci 

nepohlíží při zpracování návodu k výrobku z tohoto pohledu? Za vším stojí samozřejmě 

náklady. Domnívám se však, že kvalitní a srozumitelný návod může někdy znamenat 

mnohem více než sebelepší reklamní katalog a proto by výrobce neměl na návodu příliš šetřit. 

Návod totiž sám o sobě může být výbornou reklamou a užitečným marketingovým 

materiálem. Je-li zákazník s výrobkem spokojen a jeho součástí je i kvalitní návod splňující 

požadavky zákazníka, pak má zákazník na konci životnosti výrobku možná méně důvodů 

přemýšlet nad konkurenční nabídkou a zůstane věrný danému výrobci. 

 

6.1 Kvalitní a srozumitelný návod jako konkurenční výhoda 

 Předpokládejme situaci, kdy existují dva výrobky shodné kvality a zákazník se 

nemůže rozhodnout, který si vybrat. Jak by byla v tomto případě ovlivněna jeho volba, kdyby 
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si mohl u těchto dvou výrobků předem prohlédnout návody k použití? Jak by pak posuzoval 

oba výrobky, kdyby jeden z nich měl kvalitní, srozumitelný návod a druhý výrobek byl 

popsán v neúplné brožuře, která nedostatečně popisuje funkce výrobku? Jsem přesvědčen, že 

kvalitní a úplný návod může pomoci výrobci pozitivně reprezentovat svou značku a zároveň 

tak předcházet zbytečným reklamacím vad, vzniklým například nesprávným použitím 

výrobku. Neobvyklé nejsou ani soudní spory, kdy poškozený jako příčinu úrazu nebo škody 

uvádí nekvalitní návod. Dnes je například zcela běžné, že si spotřebitel u konkrétního 

výrobku, který si zvažuje pořídit, nejdříve zjistí informace na internetu. Kromě ceny ho pak 

zajímají také reference spotřebitelů. Z referencí se může dočíst, že výrobek obsahuje špatný a 

nesrozumitelný návod, který je téměř k ničemu apod. Dokonce při hodnocení výrobků 

uživateli, které jsou dostupné u většiny internetových obchodů, jsou u každého výrobku vždy 

zveřejňovány klady a zápory, tak jak je vidí spotřebitelé, kteří si výrobek pořídili a mají s ním 

osobní zkušenosti. Velmi často se u hodnocení objevují v záporech zmínky o návodech a 

pochopitelně bez kvalitního návodu není produkt kompletní a konkurenceschopný. Návody 

jsou navíc dnes zcela běžně dostupné  na internetu v elektronické podobě a zákazník si jej 

může prohlédnou a posoudit jeho kvality ještě před zakoupením produktu. I výrobci produktů 

často umisťují volně ke stažení návody v elektronické podobě na svých internetových 

stránkách. Více než 15 000 návodů v českém jazyce je volně dostupných v elektronické 

podobě například zde [12], nebo lze využít i tohoto zdroje. [13] 

 Na závěr bych rád citoval část příspěvku z článku nazvaného „České návody bývají 

nesrozumitelným zmetkem“, který jsem nalezl na internetových stránkách profesionálního 

překladatele, zabývajícího se ze překlady z cizích jazyků: [14] 

 „Univerzální dálkový ovladač, který se dal před nedávnem zakoupit v jednom 

obchodním řetězci na území České republiky, obsahoval nesrozumitelný návod, který vznikl 

zřejmě neupraveným strojovým překladem originálního textu do češtiny. Obchodní vedení 

zareagovalo a "původní návod, obsahující absurdní slovní spojení, jejichž smysl by zřejmě 

nerozluštil ani zkušený odborník na šifry, stáhlo z prodejen a nahradilo jej srozumitelným 

manuálem."            

 Zdaleka se nejedná o jediný případ, kdy dovozce či obchodník přibaluje k zahraničním 

výrobkům nesrozumitelný překlad manuálu. Mnoha firmám nedochází, že podceňování 

povinnosti vybavení výrobku českým návodem, posílené navíc snahou o úsporu nákladů za 

překladatelský honorář na úkor kvality, se obrátí proti nim.“ 
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6.2 Některé trendy ve zpracování návodů 

 

 Celou dobu zde nebyla zmínka o jiném návodu než písemném. V České republice je 

povinností výrobce dodat písemný návod, avšak někteří výrobci jdou ještě dále. Dodají 

nezbytný písemný návod a přiloží navíc k výrobku na CD buď stejný návod nebo o něco 

podrobnější a rozsáhlejší. Je to běžné například u složitějších moderních telefonů. Samostatný 

návod na CD by byl teoreticky možný pouze u výrobků, které tento návod umožňují zobrazit, 

což by připadalo v úvahu například u notebooku, DVD přehrávače apod. Návod na CD 

v elektronické podobě však může přinášet řadu výhod a to například v případě, že je přiložený 

písemný návod vícejazyčný. Uživatel pak nemá problém si vytisknou z elektronického 

návodu svou jazykovou verzi a navíc v dostatečné velikosti textu nebo ilustrací podle potřeby. 

Spousta výrobců podporuje své zákazníky tím, že umožňuje stažení návodu v elektronické 

podobě ze svých internetových stránek. V poslední době se dokonce stále častěji objevují i 

video návody, které jsou oblíbené především v oblasti počítačového softwaru. Další využití 

by video návody mohly nalézt u složitějších výrobků. Dnes tyto návody většinou vytváří sami 

uživatelé, kteří se snaží poradit ostatním s postupy při používání počítačového softwaru apod. 

Některé video návody lze nalézt například zde. [15]     

   

 Vzhledem k rychlosti vývoje informačních technologií může být jen otázkou let, kdy 

se písemný návod k výrobku stane minulostí.      
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ZÁVĚR 

 

 Mým prvním úkolem bylo seznámit čtenáře s legislativou, normami a principy, které 

souvisí s návody k výrobkům. Nejprve bylo potřeba vysvětlit zákon, který stanoví povinnosti 

výrobcům. Seznámil jsem tedy čtenáře se zákonem o ochraně spotřebitele a vysvětlil důležité 

části tohoto zákona, které přímo souvisí s povinnostmi výrobce a návodem k výrobku. Čtenář 

se zde dozvěděl, že v České republice má právo obdržet k výrobku srozumitelný písemný 

návod v českém jazyce. Důležité také bylo vysvětlit, podle jakých principů návody vznikají a 

co všechno musí obsahovat. Proto jsem čtenáře seznámil s normou ČSN EN 62079, která 

uvádí všeobecné zásady a podrobné požadavky na návody k výrobkům. Zde se čtenář mimo 

jiné dozvěděl, že návod je nedílnou součástí produktu a musí umožňovat a podporovat 

správné a bezpečné používání produktu po celou dobu jeho životnosti. Čtenář se dozvěděl, 

které informace musí každý návod k použití obsahovat. Zmíněny byly i principy jednotlivých 

nařízení vlády, které jsou transponovány ze směrnic Evropského společenství a které se 

vztahují na technické požadavky na výrobky. Výstupem splnění těchto požadavků na výrobku 

je prohlášení o shodě, které je pak označeno na výrobku a popsáno v návodu.  

 Druhým úkolem bylo vysvětlit, jak probíhá tvorba návodu a které zásady je potřeba při 

jeho tvorbě dodržovat. Zmíněna byla i společná pravidla kvalitního návodu a čtenář si pak 

mohl udělat obecnou představu o tom, jak by měl návod vypadat a tyto poznatky pak prověřit 

na svém vlastním návodu k výrobku.       

 Pak přišla na řadu podrobná analýza vybraného vzorku návodů. Byla zde posuzována 

úplnost technických informací a také hodnocena celková kvalita prezentace. Cílem analýzy 

bylo především zjistit nedostatky a přehledně všechny shrnout. Výsledky analýzy pak byly 

porovnávány s hodnocením pěti osob, které tyto návody posuzovaly především z pohledu 

srozumitelnosti a kvality prezentace. Získané poznatky poukázaly na určité nedostatky a bylo 

posuzováno, které z těchto nedostatků činily návody nesrozumitelnými. Nutno podotknout, že 

nelze vždy posuzovat srozumitelnost konkrétního návodu zcela objektivně. Je to zapříčiněno 

především složitostí daného návodu a také faktem, že každý člověk má individuální 

předpoklady, technické znalosti apod. To, co může vyhovovat jednomu, nemusí vyhovovat 

druhému a naopak. Proto u hodnocení návodu skupinou osob byla například srozumitelnost 

pokynů posuzována často rozdílně. Nejdůležitějším zjištěním však bylo, že pokud návod 

neobsahoval závažné nedostatky, byl pro většinu srozumitelný.   

  



 

55 

 

 V další části práce jsem navrhl svá doporučení, která by mohla přispět k lepší 

srozumitelnosti a celkové kvalitě posuzovaných návodů a tím i větší spokojenosti zákazníka 

s výrobkem.           

 V poslední kapitole, kterou jsem symbolicky nazval podle tématu bakalářské práce, 

jsem se nejprve podělil s čtenáři o několik myšlenek, které mě postupně napadly při psaní této 

práce. Poukázal jsem na celkovou kvalitu zpracování návodů a také na to, že kvalitní návod 

může být konkurenční výhodou, kterou by mohl výrobce využít. Zákazník totiž žádá kvalitu a 

kvalita není jen o výrobku, ale i o přiloženém návodu, který je součástí výrobku po celou 

dobu jeho životnosti a na to by měl výrobce pamatovat. 
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Příloha č. 1 - Hodnocení technických informací v návodu - mobilní telefon 

 
Tab. 3  Hodnocení technických informací v návodu - mobilní telefon 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ TECHNICKÝCH 
INFORMACÍ V NÁVODU 

 

 Význam symbolů: 
(+)   vyhovuje 

(-)   nevyhovuje 

(0)  nejsou nutné/nelze hodnotit 

1. Identifikace produktu  
-značka, typ označení, výrobce 

-záruční doba a podmínky 

-prohlášení o shodě, certifikace 

 

+ 

+ 

+ 

 

Zřetelná identifikace na titulní straně návodu 

Uvedeny v návodu 

Uvedeno v návodu - internet. odkaz na kopii prohláš. 
2. Specifikace produktu 

-funkce a rozsah použití 
-bezpečné a správné použití 
-rozměry, hmotnost, objem 

-údaje o výkonu a podmínky 

-spotřeba energie a podmínky 

-informace o nebezpečí 
-informace o bezpečné likvidaci 

 

+ 

+ 

0 

0 

0 

+ 

+ 

 

Srozumitelně vysvětleno 

Dostatek informací o bezpečném a správném použití 
Výrobce neuvádí v návodu 

Výrobce neuvádí v návodu 

Výrobce neuvádí v návodu 

Na zvláštní straně v hned v úvodních částech návodu 

Uvedeny v návodu, odkaz na detailnější informace 

3. Příprava produktu k použití 
-bezpečnostní opatření před instalací 
-instalace a montáž 

 

+ 

+ 

 

Obsaženy v návodu před prvním použitím přístroje 

Informace kompletní pro instalaci a použití přístroje 

4. Návod k obsluze 

Základní funkce: 
-kompletní pro správné předpoklád. použití 
-kompletní pro bezpečné předpoklád. použití 
-kompletní pro přiměřeně předvídatelné 
nesprávné použití 

 

 

+ 

+ 

0 

 

 

Veškeré instrukce návodu podporují správné použití 
Dostatek informací pro bezpečné předpoklád. použití 
Nelze hodnotit (pouze několik upozornění) 

5. Údržba a čištění 
-bezpečnostní opatření  
-preventivní údržba 

-údržba a čištění uživatelem 

-podpora od výrobce 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Obecně popsána v úvodu 

Detailně popsána na samostatné straně 

Doporučení výrobce na samostatné straně 

Odkaz na autorizovaný servis 

6. Informace o bezpečnosti a zdraví 
-všeobecné bezpečnostní předpisy shrnuté na 
začátku návodu 

-nápověda (co dělat a čeho se vyvarovat) 
6.1 Bezpečnostní výstraha/upozornění: 
-správné umístění 
-správné použití termínů 

6.2 Aspekty život. prostředí při používání pr. 
6.3 Likvidační opatření týkající se produktu: 
-shrnuté ve zvláštní kapitole 

-opakované v příslušných pasážích textu 

-jsou uvedena místa likvidace/sběru 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Vyhovuje 

 

Vyhovuje 

 

Umístění odpovídá textu a povaze sdělení  
Použity pojmy "výstraha" a  "důležité" 

Popsány s doporučeními 
 

Shrnuty v samostatném odstavci 
Opakované, především v souvislosti s baterií 
Doporučená místa likvidace,odkaz na další informace 

7. Shoda informací 
-shodná terminologie ve všech částech 

-shodné značky a varovné termíny použité na 
produktu a v návodu 

 

+ 

0 

 

Ve všech částech návodu shodná terminologie 

Nelze hodnotit vzhledem k povaze výrobku 
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Příloha č. 2 - Hodnocení prezentace návodu - mobilní telefon 

 
Tab. 4  Hodnocení prezentace návodu - mobilní telefon 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ PREZENTACE 
NÁVODU 

 

 Význam známek: 
1-vynikající    2-velmi dobrá      
3-průměrná  
4-velmi slabá  5-absolutně nevyhovující 

1. Čitelnost  
-kvalita papíru 

-velikost písma  
-použití jiného druhu/velikosti písma/barvy 

-celkový dojem ze stránky 

 

2 

2 

1 

1 

 

Kvalitní, ale jemnější papír 
Velmi dobrá, písmo čitelné 

Černobílý text, písma dostačující pro rozlišení inform. 
I přes černobílé zpracování je dojem vynikající 

2. Text a termíny 

2.1 Text, užití slov: 
-jednoduchý,smysluplný,krátký,srozumitelný 

-jedna věta=jeden pokyn 

-činný rod, akční slovesa 

2.2 Užité termíny: 
-zkratky a technické termíny ihned vysvětleny 

-dobře vysvětlené, pochopitelné 

2.3 Struktura textu 

-logicky strukturovaný 

-struktura od jednod. operací/fcí ke složitým 

-informativní nadpisy 

2.4 Styl návodů 

-rozkazovací způsob nebo infinitiv 

-logicky formulovaný nebo strukturovaný 

-co nejkratší a podle potřeby podrobný 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Text srozumitelný, přehledné a krátké odstavce 

Pokyny k provozu jsou vždy jednou větou 

Vždy podle situace vhodně použito 

 

Některé technické termíny a zkratky jsou pro laika 
vysvětleny složitě 

 

Bez výhrad 

Dodržována 

Použity vždy, vyžaduje-li to text 

 

Používán vždy 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

3. Jazyk 

-jasná diferenciace jazyků (vícejazyčné verze) 
-jazykové chyby, chyby v překladu 

 

 

1 

 

Pouze v českém jazyce 

Neobsahuje jazykové chyby 

4. Ilustrace a obrázky, popř. diagramy 

-celková kvalita a účelnost 
-dostatečné množství ilustrací/obrázků/ 
diagramů pro pochopení informací 
-podpořeny příslušným textem nebo titulky 

-uvedeny vedle textu, ke kterému patří 

 

2 

3 

 

1 

1 

 

Ilustrace přehledné,účelné, ale mohly by být větší 
Některé složitější funkce by bylo vhodné znázornit 
obrázkem (fotografie z menu telefonu,atp.) 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

5. Tabulky  

-jasně vysázené a informativní 
 

1 

 

Bez výhrad 

6. Grafické značky 

- vhodně použité značky a jasně vysvětlené 

 

1 

 

Bez výhrad 

5. Obsah/rejstřík 

-nadpisy jasné, důsledné, vhodné 

-nadpisy v obsahu stejné jako v textu 

-seznam klíčových slov 

 

1 

1 

1 

 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

Obsahuje rejstřík použitých výrazů 

6. Rady pro odstranění závad/problémů 

-úplný seznam možných závad/problémů s 
návody k odstranění 
-srozumitelné vyznačení, zda se uživatelé 
mohou či nemohou pokusit sami o odstranění 
závady/problému 

 

 

 

 

Není nutný vzhledem k povaze výrobku, v případě 
poruchy odkaz na autorizovaný servis  
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Příloha č. 3 - Hodnocení technických informací v návodu - notebook 

 
Tab. 5  Hodnocení technických informací v návodu - notebook 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ TECHNICKÝCH 
INFORMACÍ V NÁVODU 

 

 Význam symbolů: 
(+)   vyhovuje 

(-)   nevyhovuje 

(0)  nejsou nutné/nelze hodnotit 

1. Identifikace produktu  
-značka, typ označení, výrobce 

-záruční doba a podmínky 

-prohlášení o shodě, certifikace 

 

- 

0 

- 

 

Chybí značka, typ označení, výrobce 

Nejsou součástí návodu 

Nesrozumitelně popsané, laik nepochopí význam 

2. Specifikace produktu 

-funkce a rozsah použití 
-bezpečné a správné použití 
-rozměry, hmotnost, objem 

-údaje o výkonu a podmínky 

-spotřeba energie a podmínky 

-informace o nebezpečí 
-informace o bezpečné likvidaci 

 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

 

Srozumitelně popsáno 

Popsáno ve formě varování (co se nesmí) 
Neuvedeno-vzhledem k váze a velikosti jsou potřeba 

Chybí 
Chybí 
Popsány možné druhy nebezpečí 
Pouze upozorn.-neodstraňujte s domovním odpadem 

3. Příprava produktu k použití 
-bezpečnostní opatření před instalací 
-instalace a montáž 

 

+ 

+ 

 

Rozebrána v jednotlivých bodech 

Srozumitelně popsána za pomocí obrázků 

4. Návod k obsluze 

Základní funkce: 
-kompletní pro správné předpoklád. použití 
-kompletní pro bezpečné předpoklád. použití 
-kompletní pro přiměřeně předvídatelné 
nesprávné použití 

 

 

+ 

+ 

- 

 

 

Informace v návodu jsou dostatečné 

Informace v návodu jsou dostatečné 

Zachycením konektoru sluchátek o port USB dojde k 
vypnutí a možnému poškození - nikde není varování! 

5. Údržba a čištění 
-bezpečnostní opatření  
-preventivní údržba 

-údržba a čištění uživatelem 

-podpora od výrobce 

 

- 

- 

- 

- 

 

Nejsou uvedena v návodu 

Nejsou uvedena v návodu 

Nejsou uvedena v návodu 

Chybí potřebné údaje o podpoře 

6. Informace o bezpečnosti a zdraví 
-všeobecné bezpečnostní předpisy shrnuté na 
začátku návodu 

-nápověda (co dělat a čeho se vyvarovat) 
6.1 Bezpečnostní výstraha/upozornění: 
-správné umístění 
-správné použití termínů 

6.2 Aspekty život. prostředí při používání pr. 
6.3 Likvidační opatření týkající se produktu: 
-shrnuté ve zvláštní kapitole 

-opakované v příslušných pasážích textu 

-jsou uvedena místa likvidace/sběru 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

- 

- 

- 

 

Shrnuty na začátku návodu 

 

Informace dostatečně vyčerpávající 
 

Umístění odpovídá potřebě 

Vhodně použité termíny 

Nejsou v návodu zohledněny 

 

Návod neobsahuje 

Návod neobsahuje 

Neuvedena 

7. Shoda informací 
-shodná terminologie ve všech částech 

-shodné značky a varovné termíny použité na 
produktu a v návodu 

 

+ 

0 

 

Terminologie shodná ve všech částech návodu 

Nelze hodnotit 
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Příloha č. 4 - Hodnocení prezentace návodu - notebook 

 
Tab. 6  Hodnocení prezentace návodu - notebook 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ PREZENTACE 
NÁVODU 

 

 Význam známek: 
1-vynikající    2-velmi dobrá      
3-průměrná  
4-velmi slabá  5-absolutně nevyhovující 

1. Čitelnost  
-kvalita papíru 

-velikost písma  
-použití jiného druhu/velikosti písma/barvy 

-celkový dojem ze stránky 

 

1 

1 

3 

3 

 

Kvalitní, odolný papír 
Písmo a nadpisy jsou dostatečně velké 

Přílišné změny velikosti/typu písma - nepřehlednost 
Snížen častou změnou písma a některými obrázky 

2. Text a termíny 

2.1 Text, užití slov: 
-jednoduchý,smysluplný,krátký,srozumitelný 

-jedna věta=jeden pokyn 

-činný rod, akční slovesa 

2.2 Užité termíny: 
-zkratky a technické termíny ihned vysvětleny 

-dobře vysvětlené, pochopitelné 

2.3 Struktura textu 

-logicky strukturovaný 

-struktura od jednod. operací/fcí ke složitým 

-informativní nadpisy 

2.4 Styl návodů 

-rozkazovací způsob nebo infinitiv 

-logicky formulovaný nebo strukturovaný 

-co nejkratší a podle potřeby podrobný 

 

 

2 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

2 

3 

 

1 

3 

1 

 

 

Někdy je výklad obtížněji pochopitelný, dlouhé věty 

Přímé instrukce v pořádku, jedna věta=jeden pokyn 

Použito vždy, vyžaduje-li to daná situace 

 

Zkratky a technické termíny až na vyjímky ihned 
srozumitelně vysvětleny a přehledně seřazeny v 
glosáři 
Struktura textu v kapitolách je bez výhrad 

Minimální výskyt, kdy je tomu naopak 

Někdy působí nepřehledně a nezapadají do kontextu 

 

Bez výhrad 

Návod někdy přeskakuje od tématu k tématu  
Bez výhrad 

3. Jazyk 

-jasná diferenciace jazyků (vícejazyčné verze) 
-jazykové chyby, chyby v překladu 

 

 

4 

 

U obrázků (fotek), kde je znázorněn postup nastavení 
systému a některých funkcí je použit anglický jazyk.  

4. Ilustrace a obrázky, popř. diagramy 

-celková kvalita a účelnost 
-dostatečné množství ilustrací/obrázků/ 
diagramů pro pochopení informací 
-podpořeny příslušným textem nebo titulky 

-uvedeny vedle textu, ke kterému patří 

 

3 

1 

 

2 

1 

Instalace a popis příslušenství na ilustracích je 
vynikající. Obrázky (fotky) mají špatnou kvalitu a 
jsou pořízeny z anglické verze operačního systému 
,popis postupu, např. nastavení sítě je kvůli špatným 
obrázkům špatně čitelný,tudíž pro mnohé uživatele 
mohou znamenat obsažené instrukce problém.  

5. Tabulky  

-jasně vysázené a informativní 
 

2 

 

Mírně nepřehledné 

6. Grafické značky 

- vhodně použité značky a jasně vysvětlené 

 

1 

 

Grafické značky vysvětleny popiskem. 
5. Obsah/rejstřík 

-nadpisy jasné, důsledné, vhodné 

-nadpisy v obsahu stejné jako v textu 

-seznam klíčových slov 

 

3 

1 

1 

 

Nevhodně volené názvy některých kapitol  
Chyby nenalezeny 

Důkladně popsána klíčová slova 

6. Rady pro odstranění závad/problémů 

-úplný seznam možných závad/problémů s 
návody k odstranění 
-srozumitelné vyznačení, zda se uživatelé 
mohou či nemohou pokusit sami o odstranění 
závady/problému 

 

1 

 

1 

 

V této části návod je návod opravdu podrobný a 
účelný a nelze mu nic vytknout. Obsahuje spoustu 
užitečných rad a doporučení, co je potřeba v případě 
poruchy a zda se o to mohou uživatelé pokusit sami. 
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Příloha č. 5 - Hodnocení technických informací v návodu - LCD televizor 

 
Tab. 7  Hodnocení technických informací v návodu - LCD televizor 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ TECHNICKÝCH 
INFORMACÍ V NÁVODU 

 

 Význam symbolů: 
(+)   vyhovuje 

(-)   nevyhovuje 

(0)  nejsou nutné/nelze hodnotit 

1. Identifikace produktu  
-značka, typ označení, výrobce 

-záruční doba a podmínky 

-prohlášení o shodě, certifikace 

 

+ 

0 

- 

 

Obsahuje podrobné informace 

Nejsou součástí návodu 

Pouze označení CE bez podrobnějších informací 
2. Specifikace produktu 

-funkce a rozsah použití 
-bezpečné a správné použití 
-rozměry, hmotnost, objem 

-údaje o výkonu a podmínky 

-spotřeba energie a podmínky 

-informace o nebezpečí 
-informace o bezpečné likvidaci 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Podrobně popsáno v návodu 

Shrnuto v úvodu 

Shrnuto v přehledné tabulce 

Shrnuto v přehledné tabulce 

Shrnuto v přehledné tabulce 

Upozornění na nebezpečí v příslušné části textu 

Shrnuto ve zvláštní kapitole 

3. Příprava produktu k použití 
-bezpečnostní opatření před instalací 
-instalace a montáž 

 

0 

0 

 

Podrobné informace byly přiloženy k návodu 

Podrobné informace byly přiloženy k návodu 

4. Návod k obsluze 

Základní funkce: 
-kompletní pro správné předpoklád. použití 
-kompletní pro bezpečné předpoklád. použití 
-kompletní pro přiměřeně předvídatelné 
nesprávné použití 

 

 

+ 

+ 

0 

 

 

Instrukce v návodu kompletní 
Instrukce v návodu kompletní pro bezpečné použití 
Nelze hodnotit, obsahuje však několik doporučení, 
čeho se vyvarovat 

5. Údržba a čištění 
-bezpečnostní opatření  
-preventivní údržba 

-údržba a čištění uživatelem 

-podpora od výrobce 

 

+ 

0 

+ 

0 

 

Obsaženy v důležitých bezpečnostních předpisech 

Nelze hodnotit nutnost vzhledem k povaze výrobu 

Rady v úvodu 

Návod neobsahuje/informace nejsou nutné 

6. Informace o bezpečnosti a zdraví 
-všeobecné bezpečnostní předpisy shrnuté na 
začátku návodu 

-nápověda (co dělat a čeho se vyvarovat) 
6.1 Bezpečnostní výstraha/upozornění: 
-správné umístění 
-správné použití termínů 

6.2 Aspekty život. prostředí při používání pr. 
6.3 Likvidační opatření týkající se produktu: 
-shrnuté ve zvláštní kapitole 

-opakované v příslušných pasážích textu 

-jsou uvedena místa likvidace/sběru 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Shrnuty v úvodu 

 

Shrnuty v úvodu 

 

Umístění odpovídá důležitosti výstrahy/upozornění 
Použité termíny vhodně zvoleny 

Zohledněny v návodu 

 

Shrnuty ve zvláštní kapitole 

Opakované v souvislostech s nebezp. částmi výrobku 

Všeobecné informace a doporučení 
7. Shoda informací 
-shodná terminologie ve všech částech 

-shodné značky a varovné termíny použité na 
produktu a v návodu 

 

+ 

+ 

 

Shoda ve všech částech návodu 

Odpovídají značkám a termínům použitým na 
výrobku 
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Příloha č. 6 - Hodnocení prezentace návodu - LCD televizor 

 
Tab. 8  Hodnocení prezentace návodu - LCD televizor 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ PREZENTACE 
NÁVODU 

 

 Význam známek: 
1-vynikající    2-velmi dobrá      
3-průměrná  
4-velmi slabá  5-absolutně nevyhovující 

1. Čitelnost  
-kvalita papíru 

-velikost písma  
-použití jiného druhu/velikosti písma/barvy 

-celkový dojem ze stránky 

 

3 

4 

2 

2 

 

Kvalita papíru spíše průměrná, prosvítající strany 

Někdy je v textu použito příliš malé písmo 

Velmi dobré, většinou přehledné odlišení částí textu 

Dojem kazí jen příliš malá písmena v některém textu 

2. Text a termíny 

2.1 Text, užití slov: 
-jednoduchý,smysluplný,krátký,srozumitelný 

-jedna věta=jeden pokyn 

-činný rod, akční slovesa 

2.2 Užité termíny: 
-zkratky a techn. termíny ihned vysvětleny 

-dobře vysvětlené, pochopitelné 

2.3 Struktura textu 

-logicky strukturovaný 

-struktura od jednod. operací/fcí ke složitým 

-informativní nadpisy 

2.4 Styl návodů 

-rozkazovací způsob nebo infinitiv 

-logicky formulovaný nebo strukturovaný 

-co nejkratší a podle potřeby podrobný 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Srozumitelné formulace pokynů a vět 
Pokyny a instrukce jednou větou 

Používání akčních sloves 

 

Některé termíny (např. OPC) nejsou ihned 
vysvětleny.Samotné vysvětl. termínů je pochopitelné. 
 

Bez výhrad 

Minimum případů,kdy je tomu naopak (popis obrazu) 
Velmi přehledné, dostatečně výrazné 

 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

3. Jazyk 

-jasná diferenciace jazyků (vícejazyčné verze) 
-jazykové chyby, chyby v překladu 

 

4 

1 

Nevýrazné odlišení jazykových verzí v návodu 
(pouze v rohu stránky je malá zkratka "CZ") 

Nenalezeny jazykové chyby v překladu 

4. Ilustrace a obrázky, popř. diagramy 

-celková kvalita a účelnost 

-dostatečné množství ilustrací/obrázků/ 
diagramů pro pochopení informací 
-podpořeny příslušným textem nebo titulky 

-uvedeny vedle textu, ke kterému patří 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

Ilustrace vynikající, obrázky(nastavení TV) příliš 
malé. Dostatek ilustrací nebo obrázků ke každé 
potřebné činnosti, ilustrace názorné a pochopitelné. 
Bez výhrad 

Bez výhrad 

5. Tabulky  

-jasně vysázené a informativní 
 

1 

 

Přehledné a informativní tabulky vhodně rozmístěné 

6. Grafické značky 

- vhodně použité značky a jasně vysvětlené 

 

1 

 

Bez výhrad 

5. Obsah/rejstřík 

-nadpisy jasné, důsledné, vhodné 

-nadpisy v obsahu stejné jako v textu 

-seznam klíčových slov 

 

1 

1 

5 

 

Vhodné zvolené a jasné názvy kapitol 
Chyby nenalezeny 

Neobsahuje - při množství použit. pojmů je to chyba 

6. Rady pro odstranění závad/problémů 

-úplný seznam možných závad/problémů s 
návody k odstranění 
-srozumitelné vyznačení, zda se uživatelé 
mohou či nemohou pokusit sami o odstranění 
závady/problému 

 

1 

 

 

 

Seznam možných chyb s návody k odstranění 
 

Nelze hodnotit, jsou zde uvedeny jen chyby, které 
mohou uživatelé odstranit sami. Neobsahuje však 
odkaz na pomoc od výrobce (kontakt). 
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Příloha č. 7 - Hodnocení techn. informací v návodu - mikrovlnná trouba 

 
Tab. 9  Hodnocení technických informací v návodu - mikrovlnná trouba 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ TECHNICKÝCH 
INFORMACÍ V NÁVODU 

 

 Význam symbolů: 
(+)   vyhovuje 

(-)   nevyhovuje 

(0)  nejsou nutné/nelze hodnotit 

1. Identifikace produktu  
-značka, typ označení, výrobce 

-záruční doba a podmínky 

-prohlášení o shodě, certifikace 

 

+ 

+ 

+ 

 

Bezchybná identifikace výrobku, modelu, výrobce 

Uvedena v návodu, součástí návodu je i záruční list  
Obsaženo v návodu s popisem příslušné ES směrnice  

2. Specifikace produktu 

-funkce a rozsah použití 
-bezpečné a správné použití 
-rozměry, hmotnost, objem 

-údaje o výkonu a podmínky 

-spotřeba energie a podmínky 

-informace o nebezpečí 
-informace o bezpečné likvidaci 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Podrobné specifikace funkcí a rozsahu použití 
Informace o bezpečném a správném použití 
Obsaženo v návodu, rozměry zobrazeny i na ilustraci 
Obsaženo v návodu 

Obsaženo v návodu 

Obsaženo v návodu 

Obsaženo v návodu 

3. Příprava produktu k použití 
-bezpečnostní opatření před instalací 
-instalace a montáž 

 

+ 

+ 

 

Popsány u každé činnosti 
Velmi podrobné informace k instalaci a montáži 

4. Návod k obsluze 

Základní funkce: 
-kompletní pro správné předpoklád. použití 
-kompletní pro bezpečné předpoklád. použití 
-kompletní pro přiměřeně předvídatelné 

nesprávné použití 

 

 

+ 

+ 

0 

 

 

Kompletní informace  
Kompletní informace  
Nelze zcela objektivně posoudit, jsou zde však 
upozornění na některá př. předv. nesprávná použití 

5. Údržba a čištění 
-bezpečnostní opatření  
-preventivní údržba 

-údržba a čištění uživatelem 

-podpora od výrobce 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Popsány u každé činnosti související s údržbou 

Popsána a rozebrána v jednotlivých bodech 

Detailní postup, včetně doporučení a rad 

Telefonický kontakt na bezplatnou servisní linku 

6. Informace o bezpečnosti a zdraví 
-všeobecné bezpečnostní předpisy shrnuté na 
začátku návodu 

-nápověda (co dělat a čeho se vyvarovat) 
6.1 Bezpečnostní výstraha/upozornění: 
-správné umístění 
-správné použití termínů 

6.2 Aspekty život. prostředí při používání pr. 
6.3 Likvidační opatření týkající se produktu: 
-shrnuté ve zvláštní kapitole 

-opakované v příslušných pasážích textu 

-jsou uvedena místa likvidace/sběru 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Shrnuty v úvodu 

 

U každé činnosti poznámky formou nápovědy 

 

Umístěny u každé potencionálně nebezpeč. činnosti 
Použité termíny odpovídají dané činnosti 
Jsou zde detailně popsány,včetně zákonů a paragrafů 

 

Detailně popsány zákony a paragrafy, týkající se 
ochrany životního prostředí a likvidace výrobku 

Uvedena s odkazem na sběrná místa, aj. 
7. Shoda informací 
-shodná terminologie ve všech částech 

-shodné značky a varovné termíny použité na 
produktu a v návodu 

 

+ 

0 

 

Shoda ve všech částech 

Nelze posoudit, výrobek je již vestavěn 
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Příloha č. 8 - Hodnocení prezentace návodu - mikrovlnná trouba 

 
Tab. 10  Hodnocení prezentace návodu - mikrovlnná trouba 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ PREZENTACE 
NÁVODU 

 

 Význam známek: 
1-vynikající    2-velmi dobrá      
3-průměrná  
4-velmi slabá  5-absolutně nevyhovující 

1. Čitelnost  
-kvalita papíru 

-velikost písma  
-použití jiného druhu/velikosti písma/barvy 

-celkový dojem ze stránky 

 

3 

1 

4 

3 

 

Průměrná kvalita, následující strany prosvítají 
Velikost písma základního textu v pořádku 

V návodu téměř není využita změna písma/velikosti 
Průměrný - výrobce však zvolil příjemné fonty písma 

2. Text a termíny 

2.1 Text, užití slov: 
-jednoduchý,smysluplný,krátký,srozumitelný 

-jedna věta=jeden pokyn 

-činný rod, akční slovesa 

2.2 Užité termíny: 
-zkratky a techn. termíny ihned vysvětleny 

-dobře vysvětlené, pochopitelné 

2.3 Struktura textu 

-logicky strukturovaný 

-struktura od jednod. operací/fcí ke složitým 

-informativní nadpisy 

2.4 Styl návodů 

-rozkazovací způsob nebo infinitiv 

-logicky formulovaný nebo strukturovaný 

-co nejkratší a podle potřeby podrobný 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

2 

2 

3 

 

3 

3 

1 

 

 

Těžkopádné formulace, místy horší srozumitelnost 
Často jsou pokyny vyjadřovány v souvětích 

Využívány sporadicky 

 

Nelze hodnotit,návod téměř neobsahuje zkratky, popř. 
počítá se zákl. znalostmi uživ. (LED displej, atp.) 
 

Téměř bez výhrad 

Až na vyjímky dodržována 

Obsaženy, ale jsou nevýrazné vůči zbývajícímu textu 

 

Není vždy využito 

Průměrná, místy nelogická formulace vět 
Návod podrobný a přiměřeně rozsáhlý 

3. Jazyk 

-jasná diferenciace jazyků (vícejazyčné verze) 
-jazykové chyby, chyby v překladu 

 

 

4 

 

Hodnocena česká verze návodu 

Těžkopádnost překladu vět, slangové výrazy. 
4. Ilustrace a obrázky, popř. diagramy 

-celková kvalita a účelnost 
-dostatečné množství ilustrací/obrázků/ 
diagramů pro pochopení informací 
-podpořeny příslušným textem nebo titulky 

-uvedeny vedle textu, ke kterému patří 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

Prostorové, nevýrazné 3D ilustrace nízké kvality 

Dostatečné množství 
 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

5. Tabulky  

-jasně vysázené a informativní 
 

2 

 

Některé tabulky mírně nepřehledné 

6. Grafické značky 

- vhodně použité značky a jasně vysvětlené 

 

1 

 

Bez výhrad 

5. Obsah/rejstřík 

-nadpisy jasné, důsledné, vhodné 

-nadpisy v obsahu stejné jako v textu 

-seznam klíčových slov 

 

1 

1 

 

 

Vhodné a účelné názvy nadpisů 

Chyby nenalezeny 

Nelze posoudit je-li nutný,minimum složitých pojmů 

6. Rady pro odstranění závad/problémů 

-úplný seznam možných závad/problémů s 
návody k odstranění 
-srozumitelné vyznačení, zda se uživatelé 
mohou či nemohou pokusit sami o odstranění 
závady/problému 

 

1 

 

1 

 

V návodu obsaženy 

 

Doporučené postupy pro uživatele v případě poruchy 
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Příloha č. 9 - Hodnocení techn. informací v návodu - automatická pračka 

 
Tab. 11  Hodnocení technických informací v návodu - automatická pračka 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ TECHNICKÝCH 
INFORMACÍ V NÁVODU 

 

 Význam symbolů: 
(+)   vyhovuje 

(-)   nevyhovuje 

(0)  nejsou nutné/nelze hodnotit 

1. Identifikace produktu  
-značka, typ označení, výrobce 

-záruční doba a podmínky 

-prohlášení o shodě, certifikace 

 

+ 

0 

+ 

 

Identifikace v pořádku(za předpokladu nalezení CZ 
v.) 

Nejsou součástí návodu 

Obsaženo v návodu s popisem příslušné ES směrnice  
2. Specifikace produktu 

-funkce a rozsah použití 
-bezpečné a správné použití 
-rozměry, hmotnost, objem 

-údaje o výkonu a podmínky 

-spotřeba energie a podmínky 

-informace o nebezpečí 
-informace o bezpečné likvidaci 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Podrobné specifikace funkcí a rozsahu použití 
Informace o bezpečném i správném použití 
Obsaženy v návodu 

Obsaženy v návodu 

Obsaženy v návodu 

Obsaženy v návodu 

Obsaženy v návodu 

3. Příprava produktu k použití 
-bezpečnostní opatření před instalací 
-instalace a montáž 

 

+ 

+ 

 

Detailní informace před instalací pračky 

Přehledné a názorné informace k instalaci a montáži 
4. Návod k obsluze 

Základní funkce: 
-kompletní pro správné předpoklád. použití 
-kompletní pro bezpečné předpoklád. použití 
-kompletní pro přiměřeně předvídatelné 
nesprávné použití 

 

 

+ 

+ 

0 

 

 

Kompletní informace  
Kompletní informace  
Nelze objektivně posoudit (obsahuje však případy  
možného přim. předvíd. nesprávného použití)  

5. Údržba a čištění 
-bezpečnostní opatření  
-preventivní údržba 

-údržba a čištění uživatelem 

-podpora od výrobce 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Popsány obsáhle v úvodu 

Probrána částečně v úvodu 

Popsáno v samostatné kapitole 

Tel. kontakt na bezplatnou servis. linku, web. stránky 

6. Informace o bezpečnosti a zdraví 
-všeobecné bezpečnostní předpisy shrnuté na 
začátku návodu 

-nápověda (co dělat a čeho se vyvarovat) 
6.1 Bezpečnostní výstraha/upozornění: 
-správné umístění 
-správné použití termínů 

6.2 Aspekty život. prostředí při používání pr. 
6.3 Likvidační opatření týkající se produktu: 
-shrnuté ve zvláštní kapitole 

-opakované v příslušných pasážích textu 

-jsou uvedena místa likvidace/sběru 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Shrnuty v úvodu 

 

Splněno 

Výstraha u každé potencionálně nebezpečné činnosti 
Použité termíny odpovídají dané činnosti 
Jsou zde detailně popsány,včetně zákonů a paragrafů 

Důsledně zohledněny aspekty ochrany život.prostředí 
 

Informace a instrukce k bezpečné likvidaci výrobku 

Shrnuty v úvodu a později ve zvláštní kapitole 

Odkaz na dodržování místních nařízení s odpadem 

7. Shoda informací 
-shodná terminologie ve všech částech 

-shodné značky a varovné termíny použité na 
produktu a v návodu 

 

+ 

+ 

 

Shoda ve všech částech 

Značky, termíny odpovídají 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ:   VYHOVUJE 
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Příloha č. 10 - Hodnocení prezentace návodu - automatická pračka 

 
Tab. 12  Hodnocení prezentace návodu - automatická pračka 

 

Položky k ověření Hodn. Poznámky k hodnocení 

 

HODNOCENÍ PREZENTACE 
NÁVODU 

 

 Význam známek: 
1-vynikající    2-velmi dobrá      
3-průměrná  
4-velmi slabá  5-absolutně nevyhovující 

1. Čitelnost  
-kvalita papíru 

-velikost písma  
-použití jiného druhu/velikosti písma/barvy 

-celkový dojem ze stránky 

 

2 

1 

1 

1 

 

Velmi dobrá 

Ideální pro všechny uživatele 

Vhodně použito 

Vynikající celkový dojem, přehlednost textu 

2. Text a termíny 

2.1 Text, užití slov: 
-jednoduchý,smysluplný,krátký,srozumitelný 

-jedna věta=jeden pokyn 

-činný rod, akční slovesa 

2.2 Užité termíny: 
-zkratky a techn. termíny ihned vysvětleny 

-dobře vysvětlené, pochopitelné 

2.3 Struktura textu 

-logicky strukturovaný 

-struktura od jednod. operací/fcí ke složitým 

-informativní nadpisy 

2.4 Styl návodů 

-rozkazovací způsob nebo infinitiv 

-logicky formulovaný nebo strukturovaný 

-co nejkratší a podle potřeby podrobný 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Jednoduché, krátké, srozumitelné a účelné pokyny 

Důsledně dodržováno 

Bez výhrad 

 

Ihned vysvětleny v závorce  
Vysvětleny srozumitelně 

 

Bez výhrad 

Plynulý přechod od jednoduchých ke složitějším fcím 

V každé části textu vhodné informativní nadpisy 

 

Bez výhrad 

Formulace a struktura návodu je vynikající 
Optimální 

3. Jazyk 

-jasná diferenciace jazyků (vícejazyčné verze) 
-jazykové chyby, chyby v překladu 

 

5 

1 

 

Absolutně nevyhovující 
Chyby nenalezeny 

4. Ilustrace a obrázky, popř. diagramy 

-celková kvalita a účelnost 
-dostatečné množství ilustrací/obrázků/ 
diagramů pro pochopení informací 
-podpořeny příslušným textem nebo titulky 

-uvedeny vedle textu, ke kterému patří 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Vynikající, účelné a srozumitelné ilustrace 

U každé důležité činnosti je ilustrace 

 

Bez výhrad 

Vždy umístěny vedle příslušného textu 

5. Tabulky  

-jasně vysázené a informativní 
 

1 

 

Přehledné informativní tabulky 

6. Grafické značky 

- vhodně použité značky a jasně vysvětlené 

 

1 

 

Bez výhrad 

5. Obsah/rejstřík 

-nadpisy jasné, důsledné, vhodné 

-nadpisy v obsahu stejné jako v textu 

-seznam klíčových slov 

 

1 

1 

 

 

Bez výhrad 

Bez výhrad 

Není nutný, návod neobsahuje složité termíny 

6. Rady pro odstranění závad/problémů 

-úplný seznam možných závad/problémů s 
návody k odstranění 
-srozumitelné vyznačení, zda se uživatelé 
mohou či nemohou pokusit sami o odstranění 
závady/problému 

 

1 

 

1 

 

Obsaženo v návodu 

 

Jednoznačné pokyny, v případě některých závad 
odkaz na bezplatnou tel. linku výrobce 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PREZENTACE NÁVODU:   VYNIKAJÍCÍ 
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Příloha č. 11   Hodnocení návodu skupinou uživatelů - mobilní telefon 
 

Tab. 13  Tabulka hodnocení návodu skupinou uživatelů - mobilní telefon 

 

HODNOCENÍ 
PREZENTACE 

NÁVODU 
 

Hodnocení 
jednotlivých osob 

Význam známek:           
1-vynikající    
2-velmi dobrá 

3-průměrná 

4-velmi slabá 

5-absolutně nevyhovující 

 

Položky k hodnocení: 
 

J A M E T  

Co bylo v dané položce zohledněno 
při hodnocení :  

 

Písmo a přehlednost textu 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Velikost písma, čitelnost, styl písma, 
použití jiného typu/velikosti  písma k 
rozlišení informací v  textu 

 

Text a termíny - 
srozumitelnost 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Srozumitelnost textu, srozumitelnost 

použitých pokynů a termínů 

 

 

Ilustrace  

Obrázky (neobsahuje) 
 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

Kvalita ilustrací a jejich srozumitelnost 
 

 

Tabulky 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Kvalita a účelnost tabulek 

 

 

 

Technické výrazy a zkratky 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Srozumitelnost při vysvětlení použitých 
technických výrazů a zkratek 

 

 

Jazyk 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Chyby a nedostatky v překladu, kvalita 
překladu, diferenciace (rozlišení) 
jazykových verzí v případě vícejazyčné 
verze návodu 

 

Obsah a rejstřík 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Přehlednost obsahu, přehlednost a 
účelnost rejstříku (pokud návod obsahuje) 

 

Použitelnost návodu 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

Celková použitelnost návodu pro 
konkrétního uživatele, který provádí 
hodnocení 

 

Celkový dojem 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Celkový dojem z návodu 

 

Hodnocení návodu 

(průměr u jednotlivé osoby) 

 

1,1 

 

1,1 

 

1 

 

2,1 

 

1,3 

 

 

Celkový průměr z průměrných hodnocení všech uživatelů (1,32) 
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Příloha č. 12   Hodnocení návodu skupinou uživatelů - notebook 
 

Tab. 14   Tabulka hodnocení návodu skupinou uživatelů - návod pro notebook 

 

HODNOCENÍ 
PREZENTACE 

NÁVODU 
 

Hodnocení 
jednotlivých osob 

 

Význam známek:           
1-vynikající    
2-velmi dobrá 

3-průměrná 

4-velmi slabá 

5-absolutně nevyhovující 

 

Položky k hodnocení: 
 

J A M E T  

Co bylo v dané položce zohledněno 
při hodnocení :  

 

Písmo a přehlednost textu 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Velikost písma, čitelnost, styl písma, 
použití jiného typu/velikosti  písma k 
rozlišení informací v  textu 

 

Text a termíny - 
srozumitelnost 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Srozumitelnost textu, srozumitelnost 

použitých pokynů a termínů 

 

 

Ilustrace 

Obrázky 

 

 

1 

4 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

5 

 

1 

5 

 

Kvalita ilustrací a jejich srozumitelnost, 
Kvalita obrázků a jejich účelnost 
 

 

Tabulky 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Kvalita a účelnost tabulek 

 

 

 

Technické výrazy a zkratky 

 

3 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

Srozumitelnost při vysvětlení použitých 
technických výrazů a zkratek 

 

 

Jazyk 

 

3 

 

3 

 

2 

 

5 

 

5 

Chyby a nedostatky v překladu, kvalita 
překladu, diferenciace (rozlišení) 
jazykových verzí v případě vícejazyčné 
verze návodu 

 

Obsah a rejstřík 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Přehlednost obsahu, přehlednost a 
účelnost rejstříku (pokud návod obsahuje) 

 

Použitelnost návodu 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 

Celková použitelnost návodu pro 
konkrétního uživatele, který provádí 
hodnocení 

 

Celkový dojem 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

Celkový dojem z návodu 

 

Hodnocení návodu 

(průměr u jednotlivé osoby) 

 

2,5 

 

1,6 

 

1,5 

 

3,3 

 

2,5 
 

Celkový průměr z průměrných hodnocení všech uživatelů (2,28) 
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Příloha č. 13   Hodnocení návodu skupinou uživatelů - LCD televizor 
 

Tab. 15   Tabulka hodnocení návodu skupinou uživatelů - návod pro LCD televizor 

 

HODNOCENÍ 
PREZENTACE 

NÁVODU 
 

Hodnocení 
jednotlivých osob 

Význam známek:           
1-vynikající    
2-velmi dobrá 

3-průměrná 

4-velmi slabá 

5-absolutně nevyhovující 

 

Položky k hodnocení: 
 

J A M E T  

Co bylo v dané položce zohledněno 
při hodnocení : 

 

Písmo a přehlednost textu 

 

3 

 

2 

 

2 

 

5 

 

4 

 

Velikost písma, čitelnost, styl písma, 
použití jiného typu/velikosti  písma k 
rozlišení informací v  textu 

 

Text a termíny - 
srozumitelnost 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Srozumitelnost textu, srozumitelnost 

použitých pokynů a termínů 

 

 

Ilustrace 

Obrázky 

 

2 

3 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

2 

5 

 

1 

2 

 

Kvalita ilustrací a jejich srozumitelnost, 
Kvalita obrázků a jejich účelnost 
 

 

Tabulky 

 

5 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Kvalita a účelnost tabulek 

 

 

 

Technické výrazy a zkratky 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Srozumitelnost při vysvětlení použitých 
technických výrazů a zkratek 

 

 

Jazyk 

 

4 

 

2 

 

3 

 

5 

 

1 

Chyby a nedostatky v překladu, kvalita 
překladu, diferenciace (rozlišení) 
jazykových verzí v případě vícejazyčné 
verze návodu 

 

Obsah a rejstřík 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Přehlednost obsahu, přehlednost a 
účelnost rejstříku (pokud návod obsahuje)  

 

Použitelnost návodu 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Celková použitelnost návodu pro 
konkrétního uživatele, který provádí 
hodnocení 

 

Celkový dojem 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

4 

 

3 

 

Celkový dojem z návodu 

 

Hodnocení návodu  
(průměr u jednotlivé osoby) 

 

3,3 

 

1,5 

 

1,4 

 

3,9 

 

2,1 
 

Celkový průměr z průměrných hodnocení všech uživatelů (2,44) 
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Příloha č. 14   Hodnocení návodu skupinou uživatelů - mikrovlnná trouba 
 

Tab. 16   Tabulka hodnocení návodu skupinou uživatelů - návod pro mikrovlnnou 

troubu 

 

HODNOCENÍ 
PREZENTACE 

NÁVODU 
 

Hodnocení 
jednotlivých osob 

Význam známek:           
1-vynikající    
2-velmi dobrá 

3-průměrná 

4-velmi slabá 

5-absolutně nevyhovující 

 

Položky k hodnocení: 
 

J A M E T  

Co bylo v dané položce zohledněno 
při hodnocení : 

 

Písmo a přehlednost textu 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Velikost písma, čitelnost, styl písma, 
použití jiného typu/velikosti  písma k 
rozlišení informací v  textu 

 

Text a termíny - 
srozumitelnost 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

Srozumitelnost textu, srozumitelnost 

použitých pokynů a termínů 

 

 

Ilustrace 

Obrázky (neobsahuje) 
 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

Kvalita ilustrací a jejich srozumitelnost 
 

 

 

Tabulky 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Kvalita a účelnost tabulek 

 

 

 

Technické výrazy a zkratky 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Srozumitelnost při vysvětlení použitých 
technických výrazů a zkratek 

 

 

Jazyk 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

 

4 

Chyby a nedostatky v překladu, kvalita 
překladu, diferenciace (rozlišení) 
jazykových verzí v případě vícejazyčné 
verze návodu 

 

Obsah a rejstřík 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Přehlednost obsahu, přehlednost a 
účelnost rejstříku (pokud návod obsahuje) 

 

Použitelnost návodu 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Celková použitelnost návodu pro 
konkrétního uživatele, který provádí 
hodnocení 

 

Celkový dojem 

 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

 

Celkový dojem z návodu 

 

Hodnocení návodu  
(průměr u jednotlivé osoby) 

 

2,2 

 

1 

 

1,9 

 

2,1 

 

2,4 
 

Celkový průměr z průměrných hodnocení všech uživatelů (1,92) 
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Příloha č. 15   Hodnocení návodu skupinou uživatelů - automatická pračka 
 

Tab. 17   Tabulka hodnocení návodu skupinou uživatelů - návod pro automat. pračku 

 

HODNOCENÍ 
PREZENTACE 

NÁVODU 
 

Hodnocení 
jednotlivých osob 

Význam známek:           
1-vynikající    
2-velmi dobrá 

3-průměrná 

4-velmi slabá 

5-absolutně nevyhovující 

 

Položky k hodnocení: 
 

J A M E T  

Co bylo v dané položce zohledněno 
při hodnocení : 

 

Písmo a přehlednost textu 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Velikost písma, čitelnost, styl písma, 
použití jiného typu/velikosti  písma k 
rozlišení informací v  textu 

 

Text a termíny - 
srozumitelnost 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Srozumitelnost textu, srozumitelnost 

použitých pokynů a termínů 

 

 

Ilustrace 

Obrázky (neobsahuje) 
 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Kvalita ilustrací a jejich srozumitelnost 
 

 

 

Tabulky 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Kvalita a účelnost tabulek 

 

 

 

Technické výrazy a zkratky 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Srozumitelnost při vysvětlení použitých 
technických výrazů a zkratek 

 

 

Jazyk 

 

5 

 

2 

 

3 

 

5 

 

1 

Chyby a nedostatky v překladu, kvalita 
překladu, diferenciace (rozlišení) 
jazykových verzí v případě vícejazyčné 
verze návodu 

 

Obsah a rejstřík 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Přehlednost obsahu, přehlednost a 
účelnost rejstříku (pokud návod obsahuje) 

 

Použitelnost návodu 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Celková použitelnost návodu pro 
konkrétního uživatele, který provádí 
hodnocení 

 

Celkový dojem 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Celkový dojem z návodu 

 

Hodnocení návodu  
(průměr u jednotlivé osoby) 

 

2 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,2 
 

Celkový průměr z průměrných hodnocení všech uživatelů (1,44) 


