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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá specifickou oblastí kreativního 

průmyslu: vývojem mobilních aplikací. Cílem je identifikace a porozumění 

pracovních postupů českých vývojářů mobilních aplikací pro platformu iOS s 

přihlédnutím k důležitosti designu jako jednoho ze základních měřítek kvalitní 

aplikace na Apple App Storu. Zaměřuji se na zmapování rutin vybraných 

vývojářů a jejich uvažování o designu v rámci zařízení od společnosti Apple a 

operačního systému iOS za předpokladu, že Apple nastoluje vývojářům svých 

aplikací vysoký standard vizuální i funkční kvality. Zabývám se řešením otázek 

použitelnosti aplikací z  hlediska designu nejen uživatelského rozhraní, ale i 

funkce a dalších aspektů vývoje v rámci ekosystému českého vývojářského 

průmyslu mobilních aplikací. 

Teoretická část mé práce také subjektivně mapuje základní pojmy 

z vývojářského oboru a teorie, které souvisí se zkoumanou tématikou. 

Praktická část výzkumu je založená na kvalitativním dotazování devíti 

českých vývojářů mobilních aplikací a jejich následné analýze. 

Má studie může sloužit jako zajímavý zdroj k porozumění práce českých 

českých vývojářů mobilních aplikací a jejich uvažování o designu a platformě 

Apple nebo jako podklad pro další kvantitativní výzkum, který by podpořil nebo 

přehodnotil mé závěry. 

Abstract 

This Master’s degree thesis deals with a specific area of creative 

industries: development of mobile applications. The aim is to identify and 



 

understand the work routines of Czech iOS developers while considering the 

importance of design as one of the benchmarks of mobile application quality on 

the Apple App Store. I mainly focus on mapping work routines of selected 

developers and their thinking about design in the context of Apple devices and 

iOS platform, assuming that Apple establishes a high standard of visual and 

functional qualities. I am addressing an issue of application usability not only in 

terms of design of the user interface, but also its functioning and more aspects 

of application development within the ecosystem of Czech mobile app industry. 

The theoretical part of my thesis subjectively describes fundamental 

concepts from the mobile app development field and theories related to the  

topic. 

Empirical part of the study is based on qualitative interviews with 9 

Czech mobile app developers and following thematic analysis. 
This study can serve as an interesting resource of understanding of the 

work of Czech mobile app developers, how they think about design and Apple as 

a platform or as a solid foundation for further quantitative investigation to 

confirm or revise my findings.  
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Úvod 
 Žijeme ve světě chytrých telefonů, kdy neuplyne ani jeden den, abychom 

nebyli postaveni před zajímavou novinku ze světa smartphonů neboli chytrých 

telefonů. Závratně také roste počet uživatelů, mobilních aplikací i chytrých 

telefonů. V březnu 2014 je to již 1,3 chytrých telefonů na světě a více než 500 

tisíc mobilních aplikací. Průměrný mobilní spotřebitel odemyká a kontroluje 

svůj telefon 150 krát za den.  Jen v roce 2013 zaznamenal trh mobilních aplikací 1

nárůst průměrně o 115%, konkrétně se sociálními aplikacemi ve vedení s 

nárůstem o 203%.  Jak napovídají zmíněné statistiky, jedná se o velmi 2

dynamický, rychle rostoucí trh a tedy velmi aktuální téma zajímavé pro výzkum 

jak v globálním, tak v českém měřítku. 

 Téma své diplomové práce jsem si zvolila zejména z  důvodu 

dlouhodobého zájmu o práci vývojářů, mé vlastní práce v  oboru nikoliv jako 

vývojářky, nýbrž jako designérky a nepochybně také vzhledem k faktu, že počet 

majitelů chytrých telefonů - tedy uživatelů mobilních aplikací rapidně vzrůstá, a 

to nejen ve světě, ale i v České republice. 

 Přínos této práce vidím především v možnosti nahlédnutí do procesu 

produkce mobilních aplikací v českém prostředí a přiblížení lokální mediální 

produkce. Současný stav poznání a vědění týkajícího se mobilních aplikací, 

jejich vývojářů a designu je v českém akademickém prostředí značně limitován a 

téma této diplomové práce ani jemu podobné nebylo dosud zpracováno. S 

přihlédnutím k unikátnosti výzkumu a s také k faktu, že uživatelů chytrých 

telefonů a tedy i mobilních aplikací roste každým rokem (odhad je pozitivní i v 

příštích letech), téma této diplomové práce může být velmi zajímavé jak pro 

mediální studia, tak pro celou akademickou obec jako takovou. 

 KHALAF, Simon. The Rise of the Mobile Addict. Flurry. [online]. 2014-04-22. [cit. 1

2014-08-22]. Dostupné z: <http://www.flurry.com/blog/flurry-insights/rise-mobile-
addict#.U_dJ3YCSwq->

 KHALAF, Simon. [online]. 2014-01-13. [cit. 2014-08-22]. Dostupné z: <http://2

www.flurry.com/bid/103601/Mobile-Use-Grows-115-in-2013-Propelled-by-Messaging-
Apps#.U_dKz4CSwq8>

http://www.flurry.com/blog/flurry-insights/rise-mobile-addict#.U_dJ3YCSwq-
http://www.flurry.com/bid/103601/Mobile-Use-Grows-115-in-2013-Propelled-by-Messaging-Apps#.U_dKz4CSwq8
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 V  teoretické části své práce se nejprve věnuji pojmům z  oboru a jejich 

vymezení a také stavu poznatků o řešené problematice. Poté se zaměřuji na 

představení iOS technologie, designu a vývoje mobilních aplikací obecně. 

V  posledních kapitolách teoretické části se budu zabývat výkladem teorií 

vztahujících se k problematice a přiblížení metody získávání dat, především pro 

hloubkové rozhovory. 

 V  praktické části pak implikuji teoretické poznatky o vývoji mobilních 

aplikací a práce mobilních vývojářů do souboru otázek pro účely analýzy. Závěr 

shrnuje zjištění výzkumu a v přílohách práce pak přikládám kompletní seznam 

otázek připravených pro hloubkové rozhovory s dotazovanými vývojáři. 
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1. Definice pojmů 
 V této kapitole se snažím čtenáři osvětlit základní pojmy v odvětví, 

kterého se výzkum týká a kterým je třeba rozumět pro správné chápání této 

studie. 

1.1 Obecné pojmy 

 Následuje vysvětlení klíčových pojmů, ze kterých vycházím: smartphone, 

mobilní aplikace a iPhone. 

1.1.1 Chytrý telefon (smartphone) 

 Aktuální druh mobilního telefonu, který se ovládá pomocí dotykové 

plochy za pomoci přímého dotyku prstů ruky. Díky využití pokročilého 

mobilního operačního systému a aplikačního rozhraní poskytuje chytrý telefon 

svému uživateli možnost instalace a úprav mobilních aplikací. Tyto aplikace dále 

umožňují uživateli využití dříve na mobilních zařízeních složitých funkcí jako je 

například hraní 3D her, geolokace za pomoci GPS, přehrávání či streaming 

hudby a videí, nahrávání vlastních videí a nepochybně také připojení k internetu 

za pomoci wifi či mobilní sítě.  3

1.1.2 Mobilní aplikace 

 Mobilní aplikace jsou software stvořený pro mobilní zařízení, a to 

konkrétně pro chytré telefony a tablety, tedy zařízení fungující díky vlastnímu 

operačnímu systému. Stahování mobilních aplikací na tato zařízení funguje 

skrze distribuční platformy neboli app store, které jsou většinou ve vlastnictví 

výrobců těchto operačních systému. Aplikace jsou dostupné jak zdarma, tak za 

určitý poplatek. Pokud jsou aplikace zcela zdarma, zobrazují většinou reklamu 

pokud je uživatel online anebo obsahují in-app purchases, což jsou platby 

prováděné uvnitř aplikace, které po zaplacení aktivují další funkce či přidají 

elementy v  aplikaci. Aplikace lze dále rozdělit na offline a online. Online 

aplikace fungují pouze při připojení k internetu. 

 Smartphone. Techterms. [online]. [cit. 2014-08-22]. Dostupné z: <http://3

www.techterms.com/definition/smartphone>

http://www.techterms.com/definition/smartphone
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1.1.3 iPhone 

 iPhone je produktem společnosti Apple. Jedná se o chytrý telefon, který 

kombinuje funkci mobilního telefonu s kapesním počítačem a běží na mobilním 

operačním systému neboli platformě iOS. iPhone první generace byl uveden do 

prodeje roku 2007. Steve Jobs, jeden ze spoluzakladatelů společnosti Apple, měl 

konkrétní vizi o tom, jak by měl nový telefon vypadat a fungovat. Jobs explicitně 

tíhl k  jednoduchému, ale dokonalému designu, který nacenil výše než jeho 

konkurenti, ale byl si vědom toho, že jeho zákazníci si povětšinou rádi připlatí, 

protože jim to dodává pocitu výjimečnosti. Jobs byl známý svou schopností 

intuitivně reagovat na aktuální potřeby trhu a jak se sám nechal slyšet „Lidé 

často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“   4

Za cíl si stanovil vytvořit nový, jednoduše ovladatelný chytrý telefon, který by on 

sám rád používal, mobilní telefony tehdejší doby mu připadaly složitě 

ovladatelné. Vývoj telefonu byl ale delším procesem. Trvalo mu několik let, než 

přišel na trh s  telefonem, jaký si představoval. Obvzlášť velký důraz kladl na 

design a na intuitivní ovládání. iPhone byl časopisem Time jmenován 

Vynálezem roku 2007 pro svůj inovativní design v ruční výpočetní technice.  5

 ISAACSON, Walter. Steve Jobs. 1. vyd. Praha: Práh, 2011. 678 s. ISBN 4

978-80-7252-352-8.

 iPhone. Encyclopaedia Britannica. [online]. [cit. 2014-08-21]. Dostupné z: 5

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1326453/iPhone>

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1326453/iPhone
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2. Stav poznatků o řešené problematice 

2.1 Operační systém iOS 

 Mobilní aplikace je aplikace, která běží na přenosném mobilním zařízení, 

tedy na telefonu či tabletu. Trh nabízí mobilní zařízení, která fungují na různých 

mobilních platformách. Každá platforma je charakteristická určitými 

afordancemi výjimečnými pro vývoj mobilních aplikací na té dané platformě. Na 

trhu existují čtyři nejznámnější platformy s největším počtem uživatelů a to: 

iOS, Android, Windows Phone a BlackBerry. Pro účely mé práce se budu 

soustředit výlučně na platformu iOS.  

 Mobilní operační systém iOS byl vyvinut společností Apple Inc.. Jako 

první byl používán pouze na telefonu iPhone od roku 2007 a později i v dalších 

produktech od Applu jako jsou iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Air a Apple TV 

druhé generace.  Systém iOS je licencován pouze pro produkty Apple. V tom je 6

zásadní rozdíl od Androidu a Windows Phone systému, který je užíván napříč 

mnoha produkty jiných výrobců. Pro vývoj nativních aplikací pro iOS je 

využíván především software zvaný Xcode, což je vývojové prostředí pro psaní 

iOS aplikací, které společnost Apple poskytuje vývojářům mobilních aplikací 

zdarma. Hotové aplikace běžící na platformě iOS se pak distribuují přes App 

Store, což je jakýsi online obchod s mobilními aplikacemi společnosti Apple. Na 

iOS App Storu je k červnu 2014 něco přes 1,2 milionu mobilních aplikací a Apple 

zaznamenal od vzniku iOS 75 miliard stažení aplikací.  7

 Systém iOS prošel od svého vzniku značnými změnami. Když byl 

představen první iPhone, v podstatě jediná zábava, kterou uživatel mohl 

konzumovat byl sledování YouTube videí hraní několika málo her na webu. 

Tehdy ještě nebyly k dospozici aplikace. První iPhone Steve Jobs představil čistě 

 What is iOS. Apple. [online]. [cit. 2014-09-28].. Dostupné z: <https://6

www.apple.com/ios/what-is/>

 PEREZ, Sarah. iTunes App Store Now Has 1.2 Million Apps, Has Seen 75 Billion 7

Downloads To Date. Tech Crunch. [online]. 2014-06-02. [cit. 2014-09-28]. Dostupné z: 
<http://techcrunch.com/2014/06/02/itunes-app-store-now-has-1-2-million-apps-
has-seen-75-billion-downloads-to-date/>

https://www.apple.com/ios/what-is/
http://techcrunch.com/2014/06/02/itunes-app-store-now-has-1-2-million-apps-has-seen-75-billion-downloads-to-date/
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jako variantu počítačové verze operačního systému. Nešlo o iOS, nýbrž o iPhone 

OS.  

 V červnu 2007 a pak přišel iOS 1.0, který měl již set aplikací: e-mail, iPod, 

kalendář, fotografie, hodiny, zápisník, safari, YouTube, kalkulačku, mapy, 

nastavení, fotoaparát, burzu a telefon. App Store či iTunes Store na 1.0 zatím 

neexistoval. V březnu 2008 byl vydán iOS SDK (software development kit). 

 V iOS 2.0 byl již k dispozici App Store. Tímto vznikl přístup na Applu 

nezávislým vývojářům k tvorbě a distribuci vlastních aplikací. Tento vývoj 

posunul Apple výrazně před konkurenci. iPhone měl díky App Store neomezené 

možnosti. Vznikaly tisíce aplikací. Zažila se fráze “There’s an App for that” 

neboli “Na to existuje nějaká aplikace“ . Kromě App Storu se uživatelé v iOS 2.0 8

dočkali mimo jiné také nových domovských stránek, ukládání fotografií ze 

Safari nebo emoji. 

 Systém iOS 3.0 nepřinesl žádné závratné změny, nýbrž mnoho malých 

důležitých vylepšení. Šlo o fuknce jako například kopírování a vložení textu, 

MMS zprávy, zlepšení přesnosti GPS, magnetický kompas, Spotlight nebo 

aplikaci Find My iPhone pro nalezení ztraceného telefonu. 

 S iOS 3.2 v dubnu roku 2010 přišel iPad. V tomto updatu si mimo jiné 

mohli  uživatelé poprvé nastavit pozadí telefonu a přetočit telefon o devadesát 

stupňů společně s automatickým přetočením obrazovky. 

 Update iOS 4.0 v červnu 2010 přišel s videochatem FaceTime a také 

aplikací iBooks, která byla první nativní aplikací, kterou Apple nabídl podporu 

e-knihám. Apple také představil možnost organizovat si aplikace do složek. 

Fotoaparát získal funkci digitálního zoomu a dále bylo hráčům her nabídnuto 

GameCenter neboli herní centrum, kde hráči mohou vidět skóre ostatních 

uživatelů aplikace. 

 HEIN, Buster. The Evolution of iOS: From iPhone OS To iOS 7, Cult of Mac. [online]. 8

2013-09-18. [cit. 2014-09-28]. Dostupné z: <http://www.cultofmac.com/191340/the-
evolution-of-ios-from-iphone-os-to-ios-6-gallery/>

http://www.cultofmac.com/191340/the-evolution-of-ios-from-iphone-os-to-ios-6-gallery/


                                    !  14

 Systém iOS 5 byl k dispozici roku 2011. Apple si chtěl udržet svou 

konkurenceschopnost a musel přijít se znatelnými vylepšeními. V tomto updatu 

přišel s více než 200 novými funkcemi. Byl to do té doby největší update. S iOS 5 

přišel iMessage, tedy zprávy zdarma mezi uživateli Apple produktů, tedy za 

předpokladu, že jste připojeni k internetu. Dále přibyla schopnost editací 

vlastních fotografií, bezdrátová synchronizace, nativní aplikace upomínek, 

novinový stánek a další. 

 iOS 6 konečně představil také obrovské zdokonalení pro uživatele se 

zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením. Siri byly přidány schopnosti 

tak, aby byla schopná odpovědět na otázky týkající se sportu, najít restauraci, či 

zjistit v kolik a co se hraje v kině. 

 iOS 7 znamenal zásadní změny v oblasti designu uživatelského rozhraní 

(UI). Jony Ive, designér Applu měl za ůkol přijít s inovativním redesignem a jak 

se ukázalo, šlo o největší změnu designu UI od spuštění systému iOS. Ive udělal 

z lesklých a nafouknutých ikon historii a nastolil jednoduchost a moderní 

vzezření. Elementy UI se nyní staly z grafického hlediska ploché, jednoduchých 

barev a barevných přechodů. Ive vytvořil základní mřížku pro ikony iOS, která 

měla vývojářům udávat směr k tvoření proporčních ikon tak, aby vypadaly 

harmonicky na pozadí nového iOS 7. Přišel i se změnou fontu a to na Helvetica 

Neue. Kromě aspektu designu přinesl iOS 7 i kontrolní panel, který umožňuje 

například rychlý přístup k wifi, letadlovému módu nebo baterce. Po dvojitém 

stisknutí tlačítka domů se také zobrazí veškeré otevřené aplikace, které můžeme 

přejetím prstem směrem nahoru rychle zavřít a nebo poklepáním otevřít. Dále je 

tu iTunes rádio a automatické updaty aplikací na pozadí. 

  

 Update iOS 8, který Apple vypustil v září 2014 je zatím neznámou. Je 

jasné, s jakými novinkami Apple přichází nyní, ale spekuluje se o kvalitě tohoto 

updatu. V kódu se očividně vyskytují chyby a po stažení systému na zařízení 

užívatelů se objevily nespokojené ohlasy o nefunkčnosti možnosti připojení na 

wifi a jiné. Vizuálně se iOS 8 od iOS 7 nijak výrazně neliší. Nových funkcí však 

přibylo. Apple představil iCloud Drive, který umožňuje přímý přístup ke 
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spravování iCloudu, velikost zdarma je však pouhých 5GB a započítávají se do 

toho i fotografie a videa. Přibyla také zdokonalená funkce editace fotografií, 

hledání v albech fotografií podle data, místa a lokality. Apple zpřístupnil aplikaci 

Fotografie vývojářům, takže editace a nové filtry vně aplikace budou 

rozmanitější. Nově mohou uživatelé také nahrávat do nativní aplikace Zpráv 

audio vzkazy, podobně jako v aplikaci Whatsapp a také sdílet svou přesnou 

polohu jako v aplikaci Find My Friends. S iOS 8 přichází také Family Sharing 

neboli rodinné sdílení, kde může aplikace, filmy, knihy a další sdílet až šest 

různých mobilních zařízení nehledě na Apple ID jednotlivých členů rodiny.  

2.2 Aplikace pro operační systém iOS a jejich design 

Apple je synonymem vyšší třídy propracovaného neb minimalistického 

designu. O designovém procesu uvnitř firmy však víme málo. Proto je nesmírně 

cená každá informace zevnitř. 

Podle bývalého senior designéra u Applu, Marka Kawana, je kultura 

firmy postavena kolem designu. Design není jen jedním z kroků ve vývoji. 

Všichni uvažují o designu, od programátorů hardware po inženýry a 

zaměstnance z oddělení marketingu, čili design není výsada pouze designérů. 

Tým Apple designérů podle něj také lépe pracuje v malé skupině společně s 

inženýry, nikoliv jako velký oddělený tým designérů. Mark Kawano zmiňuje 

rčení, že dobrý design by měl vycházet odshora, tedy z vedení, lépe řečeno 

samotný výkonný ředitel společnosti by se měl zajímat o design a to ve stejné 

míře jako designéři samotní. S původními designy u Apple ostatně přišel Steve 

Jobs sám. Není tomu tak ale kvůli struktuře nadřízený - podřízený, starají se 

všichni. 

„Není to tak, že po vkročení do Cupertina Vám narostou speciální křídla 

superhrdiny. Jde o to, že najednou jste v organizaci, kde nemusíte spěchat s 

navrhováním produktů, nemusíte bojovat za své místo u pracovního stolu a být 
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frustrován, když lepší design prošel prostřednictvím výkonného ředitele, který 

chce optimalizovat pro obravy chyb. Tohle všechno jsou věci, kterými designéři 

v jiných firmách tráví většinu svého času. U Applu je tak nějak očekáváno, že 

tato zkušenost je velmi důležitá.“  9

Podle Kawana HR Applu najímá zaměstnance kteří přemýšlí v rámcích 

designu na všechny pozice. Podobně jako Google najímá zaměstnance, kteří 

myslí jako „Googlisti (Googlers)“, Apple najímá zaměstnance, kteří berou design 

v úvahu ve všech svých rozhodnutích. Některé firmy, které kopírují styl 

produktů Apple a vytvoří „sexy“ uživatelské rozhraní se diví, že se jejich produkt 

nestal hitem a nepřinesl obrovské zisky. Kawano vysvětluje, že nestačí pouhý 

jeden element nebo produkt s výborným designem. Jak by prý řekl Steve, „tato 

holistická věc, to je vše. Není to jen o rozhraní, je to o navržení toho správného 

business modelu vně produktů. Navržení správného marketingu a textu a 

způsobu, jakým je distribuován. Všechny tyto součásti jsou rozhodující.“  10

Kawano také prozrazuje, že tým designérů u Applu je oproti Googlu ( více 

než 1000) nebo Facebooku ( stovky) poměrně malý, přibližně o jednom stu 

designérů. Kawano prý znal všechny tváří i jménem. Vzhledem k tomu, že Apple 

najímá inženýry orientované i na design, designéři nemusejí jako první začínat z 

ničeho navrhovat své vlastní makety, inženýři začínají s procesem konstrukce 

rozhraní nových aplikací. Jedná se o úzce propojenou spolupráci.  

To se ale do budoucna může změnit, Apple již není Steve Jobs a malá 

skupinka zaměstanců. Hierarchicky je ve vedení firmy více lidí a tým designérů 

se pomalu také rozrůstá. Například pro redesign iOS 7 byl mezi tým inženýrů a 

designérů pozván také marketingový tým. 

 WILSON Mark. 4 Myths About Apple Design, From n Ex-Apple Designer [online]. 9

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-
about-apple-design-from-an-ex-apple-designer>

 WILSON Mark. 4 Myths About Apple Design, From n Ex-Apple Designer [online]. 10

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-
about-apple-design-from-an-ex-apple-designer>

http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-about-apple-design-from-an-ex-apple-designer
http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-about-apple-design-from-an-ex-apple-designer
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Produkty Apple jsou často specifické důrazem na detail, obvzláště v 

interakci, například když heslo napíšete v systému špatně, okno odpoví 

zatřesením. Dalším příkladem jsou 3D krychlové rozhraní nebo ikony, které se 

po kliknutí rozhoupají, mezitím co se aplikace nahrává. Kawano vysvětluje, že 

mnohé firmy se snaží o podobné inovace v podobě animací a že na to většinou 

designéři mají časový limit, do kterého musejí přijít s originálním nápadem.  

Podle Kawana to ale takto u Applu nefunguje. Je podle něj nemožné přijít 

se skutečně inovativními nápady, když má člověk před sebou daný termín na 

realizaci a časový plán. Podle něj na tyto geniální nápady Apple designéři 

přicházejí, když se jim konkrétně zrovna nevěnují a jdou do „šuplíku“, odkud se 

vynoří třeba až za dlouhá léta, když dávají smysl v tom daném kontextu. „…když 

nechcete po napsání nesprávného hesla na uživatele vyvalit ošklivý dialog - pak 

je to o tom, že se vezmou ty interakční a animační koncepty které byly sestaveny 

jen tak pro zábavu a zkoumá se, jestli je tam něco použitelného a tak se vyberou 

a aplikují ty vhodné.“  11

Nelze si ale představovat obrovskou databázi nápadů s animacemi 

schovanou uvnitř Applu. Kawano říká, že neexistuje žádná formalizovaná 

databáze čehokoliv, co by se dalo ukrást. Znovu zde uvádí výhodu malého týmu, 

kde lidé vědí, na čem kdo pracoval či pracuje a firemní kulturu, kde je sdílení 

přirozené v pozitivním slova smyslu.  12

Na své mezinárodní vývojářské konferenci Apple každoročně vyhlašuje 

výherce Apple Design Awards, neboli ocenění designu pro iOS a Mac aplikace, 

„které kombinují design a technologii kreativním, silným a přesvědčivým 

způsobem.“  Mezi výherce v minulých letech se řadí aplikace jako Evernote, Cut 13

the Rope nebo Infinity Blade. 

 WILSON Mark. 4 Myths About Apple Design, From n Ex-Apple Designer [online]. 11

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-
about-apple-design-from-an-ex-apple-designer>

 WILSON, Mark. 4 Myths About Apple Design, From n Ex-Apple Designer [online]. 12

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-
about-apple-design-from-an-ex-apple-designer>

 Apple Developer. Apple Design Awards [online]. 2014 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: 13

< https://developer.apple.com/design/awards/>

http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-about-apple-design-from-an-ex-apple-designer
https://developer.apple.com/design/awards/
http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-about-apple-design-from-an-ex-apple-designer
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Vývojáři mobilních aplikací soutěží nejen o vítěznou cenu s logem Apple, 

ale také o zviditelnění, které může zvýšit jejich firmě profit a zlepšit si osobní 

renomé. Tento rok vyhráli aplikace z mnoha různých kategorií. Mezi 

nejznámější patří aplikace Skyguide: View stars night or day, která využívá 

technologii augmentované reality nebo Yahoo News Digest, obsáhlý výběr ze 

zpráv, který je prezentován formou „atomů“, kdy každý „atom“ nabízí citace, 

obrázky, videa, mapy, infografiky a výtahy z Wikipedie. 

Jen namátkou výběrem z popisu výherních aplikací bych ráda zmínila pár 

charakteristik, abych přiblížila, co Apple považuje v designu aplikací za důležité. 

Skyguide popisuje jako intuitivní, kreativní, s detailním přístupem k objevování. 

Oceňuje také simulaci minulosti, současnosti a budoucnosti hvězdné oblohy. 

Dále zmiňuje důležitost exkluzivního obsahu - stovky ručních ilustrací, vlastních 

článků, originálního zvukového designu, unikátních fotografií s vysokým 

rozlišením, historických informací a pokročilých funkcí. Zdůrazňuje také 

lokalizaci, neboli přeložení aplikace do dalších cizích jazyků. 

Dalším příkladem je aplikace Blek, z kategorie her - puzzle. Apple 

hodnotí pozitivně zapojení pravé i levé mozkové hemisféry, nejde se pohyby 

nijak naučit, protože existuje nekonečné množství řešení v každém kole. Dále 

oceňuje minimalistický design podobný modernímu umění a využití hraní za 

pomoci dotykové obrazovky s moderními elementy iOS, jako je herní centrum 

nebo iCloud.  

Po uvedení vítězné aplikace Apple krátce představí i vývojáře. Například 

u aplikace Blek jde o dva bratry z Rakouska, kteří si po úspěchu aplikace Blek 

založili vývojářskou firmu. Davon Mikan se živí hlavně hudbu, vývojem software 

algoritmů pro kompozici a tranformaci zvuku a jeho bratr Denis je programátor 

a spisovatel.  14

 Apple Developer. Apple Design Awards [online]. 2014 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: 14

< https://developer.apple.com/design/awards/>

https://developer.apple.com/design/awards/
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2.3  Design mobilních aplikací 

Vymezení pojmu design je nesnadné a záleží na tom, v jaké šíři pojem 

chápeme. Existují na něj různé pohledy, zde jsou některé z nich: 

„Design je řemeslo vizualizace konkrétních řešení, které slouží lidským 

potřebám a cílům v rámci určitých omezení.“   15

„Design popisuje proces tvoření produktu a také výsledný produkt, 

tohoto procesu.“  16

„Design je to co spojuje kreativitu a inovaci. Formuje nápady, tak aby 

zůstaly aplikovatelné do praxe, a zároveň se snaží o jejich atraktivitu pro 

uživatele.“  17

Z výše uvedených definic vychází najevo, že design může být proces a 

řemeslo při tvorbě kreativních a inovativních řešení vyvíjeného produktu, 

přičemž produkt by měl být atraktivní pro koncového uživatele a sloužit k 

naplnění lidských potřeb a cílů. 

Pestrý zážitek uživatele je jedním z klíčů k úspěchu jakéhokoliv druhu 

mobilní aplikace. Zabývají se tím studie uživatelského rozhraní (user interface 

neboli UI). Google studie uživatelů mobilních zařízení došla k závěrům, že 79% 

lidí, kterým se nelíbí, co našli na jedné stránce se přesouvají na jinou stránku a 

75% uživatelů preferuje uživatelsky snadné stránky.  18

 UX Matters. Design is a process not a methodology [online]. 2012 [cit. 2014-11-28]. 15

Dostupné z: http://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/07/design-is-a- process-
not-a-methodology.php 

 ibid.16

 ibid.17

 FISH, Masha: Mobile-friendly sites turn visitors into customers. [online]. . 2012. In: 18

Google Mob. Ads. [cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://googlemobileads.blogspot.ca/
2012/09/mobile-friendly-sites-turn-visitors.html>

http://googlemobileads.blogspot.ca/2012/09/mobile-friendly-sites-turn-visitors.html
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Sdružení World Wide Web (W3C) publikovalo dokument s doporučeními 

osvědčených postupů při vývoji mobilních webových aplikací. Uživatelský 

zážitek je jednou ze šesti kategorií klasifikovaných jako nejlepší osvědčené 

praktiky v těchto pokynech. Design pro více forem interakce nebo minimalizace 

čekací doby jsou některé z globálních údajů v kategorii uživatelského zážitku.  19

Pro mobilní aplikace existují specifické pokyny s charakteristikou 

jednotlivých mobilních zařízení a to jak pro Android, tak pro iOS nebo 

Windows. Aby byla mobilní aplikace přijata Apple týmem hodnotitelů, kteří 

aplikace schvalují či zamítají, musí aplikace odpovídat oficiálním pokynů pro 

operační systém iOS. Uživatelé mobilních aplikací jsou navyklí na určitý 

navigační systém vně aplikací, a i když se jedná o rozličné aplikace, navigace 

probíhá podobným způsobem, uživatelům pochopitelným. Pokud by se navigace 

v aplikaci chovala odlišně, mohlo by to uživatele mást. V globální studii 

uživatelů mobilních zařízení se 48% uživatelů vyjádřilo, že pokud nejsou 

spokojeni s aplikací, nikdy ji už znovu nepoužijí.  Srozumitelné uživatelské 20

rozhraní pečlivě následující směrnice pro design v iOS je tedy stěžejní pro 

úspěch aplikace. 

iOS pokyny (iOS Human Interface Guidelines) jsou pro iOS rozděleny do 

pěti sekcí:  

• Základy designu uživatelského rozhraní 

• Strategie designu 

• iOS technologie 

• Elementy uživatelského rozhraní 

• Design ikon a obrázků 

 W3C. Mobile Web Application Best Practices. [online]. 2010. [cit. 2014-06-09]. 19

Dostupné z: http://www.w3.org/TR/mwabp/>

 Compuware. Mobile Apps: What Consumers Really Need and 20

Want. A Global Study of Consumers’ Expectations and Experiences 
of Mobile Applications. [online]. 2013 [cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://

offers2.compuware.com/rs/compuware/images/Mobile_App_Survey_Report.pdf>

http://www.w3.org/TR/mwabp/
http://offers2.compuware.com/rs/compuware/images/Mobile_App_Survey_Report.pdf
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Základy designu uživatelského rozhraní se týkají navigace, typografie, 

barev a ikonografie. Strategie designu je o principech designu. iOS technologie 

se zabývá různými iOS službami, jako je Passbook, iCloud nebo AirPrint. 

Kapitola Elementy uživatelského rozhraní je zaměřena na ovládaní a další 

elementy UI jako tlačítka nebo táhla. A sekce Design ikon a obrázků řeší 

velikosti a rozlišení obrázků a ikon aplikací.  21

Pokud se chceme dostat k samotnému vytváření grafického návrhu 

mobilní aplikace, můžeme si uvést schéma, které je podobné tvorbě softwaru 

pro desktop počítače. Takový proces by se pak dělil do těchto fází: 

• Příprava plánu projektu 

• Specifikace požadavků 

• Analýza 

• Návrh 

• Implementace 

• Testování 

• Nasazení 

• Údržba 

Tyto fáze jsou pouze orientační a netřeba je dodržovat s absolutní 

přesností, ale pokud chceme projekt finalizovat v určitém časovém měřítku a 

kvalitě, toto schéma je dobrým vodítkem. Fáze jsou seřazeny chronologicky tak 

jak po sobě v praxi následují. Pro nás je nejdůležitější fáze návrh.  22

Pokud chce designér či vývojář vytvořit kvalitní návrh mobilní aplikace, 

měl by i důkladně zvážit co se od aplikace očekává, kdo jsou její koncoví 

uživatelé, kteří ji budou používat a také v jakém prostředí bude aplikace 

 iOS Developer Library iOS Human Interface Guidelines [online]. 2014 21

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <https://developer.apple.com/library/ios/
documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Passbook.html#//apple_ref/
doc/uid/TP40006556-CH33-SW1>

 BUCHALCEVOVÁ, Alena, Jarmila PAVLÍČKOVÁ a Luboš PAVLÍČEK. Základy 22

softwarového inženýrství: materiály ke cvičení. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 221 s. 
ISBN 978-80-245-1270-9.

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Passbook.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH33-SW1
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užívána. Udání těchto aspektů závisí na podobě společnosti, kde se tato aplikace 

vyvíjí. Je to jiné pokud jde o nezávislého vývojáře a společnost specializovanou 

na vývoj mobilních aplikací, kde zadání a potřebné materiály většinou přicházejí 

ze strany zadavatele ve formě briefingu neboli instruktáže. Neméně podstatné 

jsou také detailní charakteristiky projektu, které ovlivňují funkčnost z zejména 

technického hlediska. Například při špatném odhadu klíčového počtu uživatelů 

aplikace nebo nesprávnou selekcí layoutu uživatelského prostředí může dojít k 

přetížení aplikace či ztrátě přehlednosti. Tyto základní chyby mohou vést ke 

ztrátě cenných uživatelů. Zdá se tedy adekvátní postupovat při navrhování 

aplikací na základě těchto poznatků a vytvořit kvalitní aplikaci podle zadaného 

návrhu.  23

2.4  Vývoj mobilních aplikací 

 Prvním krokem začínajícího vývojáře mobilních aplikací pro iOS je 

zaregistrovat se ve vývojářském centru Apple, které se nazývá iOS Dev Center.  24

Registrace jako taková je zdarma. Registrace jako vývojáře, který hodlá 

publikovat aplikace je již zpoplatněna. U samostatného nezávislého vývojáře je 

zpoplatněna menší částkou než u firmy a to 99 USD ročně. Po jejím provedení je 

možné si zdarma stáhnout software Xcode a začít studovat dokumentaci od 

společnosti Apple. Dokumentace je obsáhlá a dobře čtivá. Vývojáři mají přístup 

také do iOS Developer Library , kde se jim dostane oficiálních informací k 25

vývoji aplikací pro iOS. 

 Aplikace bychom si měli neprve rozdělit na nativní, webové a hybridní 

aplikace. Nativní aplikace je vytvořena přesně pro daný typ operačního systému 

 FIALA, Petr. Projektové řízení: modely, metody, řízení. 1. vyd. Praha: Professional 23

Publishing, 2004, 276 s. ISBN 80-864-1924-X.

 iOS Dev Center [online]. 2014 [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: <https://24

developer.apple.com/devcenter/ios/index.action>

 iOS Technology Overview: Introduction. iOS Developer Library [online]. 2014 [cit. 25

2014-09-29]. Dostupné z: <https://developer.apple.com/library/ios/
DOCUMENTATION/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/
Introduction/Introduction.html>

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
https://developer.apple.com/library/ios/DOCUMENTATION/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
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mobilního zařízení. Při jejím vývoji je používán specifický programovací jazyk, 

který využívá operační systém daného mobilního zařízení. Tento typ mobilních 

aplikací je co se týká výkonosti nejrychlejší a také nejstabilnější. Patří sem 

například aplikace z kategorie fotografie, složité hry náročné na grafiku a další.  

 Webové aplikace běží ve své podstatě ve webovém prohlížeči. Jsou 

vyvíjeny nejčastěji v HTML5, CSS a JavaScriptu. Tyto aplikace jsou jednodušší a 

mezi jejich hlavní nevýhody patří nutnost připojení k internetu. Jedná se 

například o vyhledávací aplikace typu jízdní řády, co se hraje v kině apod..  

 Třetím typem jsou pak hybridní aplikace neboli kombinace nativní a 

webové aplikace. Jádro aplikace je webové, ale je spuštěno v rámci aplikace 

nativní. Další funkce aplikace jsou stavěny na stejných nástrojích jako u 

nativních aplikací. 

 Softwaru pro vývoj mobilních aplikací existuje velké množství, ať už 

zdarma či s licencí. Jak jsme si již výše zmínili, lze používat Xcode zcela zdarma 

od společnosti Apple, který umožňuje vlastní vývoj a testování v emulátoru. 

Základní podmínkou však je vlastnit hardware s operačním systémem Mac, tedy 

ideálně počítač Apple. XCode používá jazyk Objective-C. Kromě toho lze k vývoji 

aplikací pro iOS využívat například software Corona SDK, Cocos2d nebo 

Unity3D pro vývoj 3D her. Licence k používání zmíněných programů jsou 

zpoplatněny. 

 Kromě softwaru existují také online platformy, kde mohou vývojáři a v 

podstatě kdokoliv jiný stavět aplikace bez znalosti kódu. Uživatel se často 

nemusí starat ani o nahrávání aplikace a příslušných metadat do App Storu, 

jedná se tedy téměř o službu. Značně se tím urychlí vývoj aplikace. Takovými 

platformami jsou například Appery.io., Mobile Roadie, TheAppBuilder, 

AppMakr, AppMachine, GameSalad a další. Uživatel si zaplatí mesíční poplatek, 
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který se pohybuje od 29 USD po 677 USD. Je možné pracovat i zdarma, ale 

funkce jsou značně omezené.  26

 Mobilní aplikace vznikají v různě velkých týmech a zatímco náklady na 

vývoj mohou dosahovat obrovských sum, malé týmy mohou pracovat s nižšími 

náklady. Vývojářská firma má většinou tyto členy: programátor, designér, 

grafik, tester, obchodník, CEO a případně také zvukař. Designérů, grafiků a 

zvukařů samozřejmě přibývá, pokud se jedná například o kreativní herní studio. 

Tyto role mohou být přerozděleny na méně lidí, pokud se jedná o malý tým. 

 Vývoj mobilních aplikací je stále se měnícím průmyslem, který je utvářen 

a ovlivňován technologickým pokrokem, novými platformami - a to nejen 

hardwarovými, ale také výraznou globální konkurencí. Trhem je často celý svět a 

být konkurenceschopným vývojářem vyžaduje neustálé sebevzdělávání a 

zdokonalování svých schopností. 

2.5  Teorie vztahující se k problematice 

2.5.1 Technologické afordance 

S pojmem afordance poprvé přišel americký psycholog James J. Gibson, 

který navrhl ekologickou alternativu pro kognitivní přístup v psychologii. 

Kognitivní přístup naznačuje, že lidé mají přímý přístup jen k pocitům, které 

jsou integrované v našich vzpomínkách k sestavení symbolických znázornění 

prostředí a jeho potenciálu pro činnost zaměřenou na cíl. Kritici se vymezují k 

odtržení tohoto přístupu od kontextu designu. 

Afordance jsou základními objekty vnímání. Lidé vnímají své okolí a jeho 

potenciál pro vykonání určité činnosti bez značných mezistupňů v podobě 

vzpomínek nebo důsledků. Afordance jsou vlastnosti světa, které jsou 

 SMITH, Grace: 10 Excellent Platforms for Building Mobile Apps. Mashable [online]. 26

2013-12-03 [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: <http://mashable.com/2013/12/03/build-
mobile-apps/>

http://mashable.com/2013/12/03/build-mobile-apps/
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kompatibilní  a relevantní pro lidské interakce. Implikují, že uživatel chovající se 

určitým způsobem se vzájemně doplňuje s okolím, se kterým je v interakci. 

Nejsou nezbytně závislé na našem vnímání. Afordance mohou být jak znatelné, 

tak skryté. Pokud informace naznačují neexistující afordance, jde o afordance 

falešné, na základě kterých mohou lidé jednat mylně. 

Učinění afordancí patrnými je základním krokem k navrhnutí uživatelsky 

snadných systémů.  V našem případě můžeme k potřebám výzkumu uvažovat o 27

afordancích v rámci mobilních zařízení od společnosti Apple, se kterými čeští 

vývojáři pracují. Uživatelé výrobků od Applu očekávají jednoduché a 

srozumitelné ovládání, tedy patrné afordance. Zařízení od Applu nemají sloužit 

svými afordancemi pouze k jedné oblasti lidské činnosti. Očekává se, že 

afordance indikují snadnou použitelnost ke vzdělávání, k vykonávání určitých 

profesí, obchodování, cestování apod..  28

Technologické afordance se soustředí na vztah mezi technologiemi a 

lidmi, kteří je používají. Vstupní zařízení uživatelských rozhraní - klávesnice, 

myš, tablet, a na obrazovce - šipky, ruka, štětce, skýtají svým uživatelům 

mnohočetné afordance k interakci. 

Samotné pochopení afordancí je determinováno také kulturou 

pozorovatele, sociálním zázemím, zkušenostmi a záměry. Gaver nepovažuje tyto 

faktory za nedílnou součást pojmu, podle něj se tím ale některé afordance 

zvýrazňují. Stejně jako vertikální klika dovoluje lépe táhnout směrem k sobě, tak 

horizontální tyč tlačení dveří směrem od sebe.  

MacLean et al. uvádějí jako příklad afordance tlačítka na obrazovce 

představená netechnicky založeným uživatelům. Uživatelé intuitivně pochopili, 

že tato tlačítka se dají stisknout s pomocí myši. Tlačítka na obrazovce, zdá se, 

vyčnívají z obrazovky a tím dovolují stisknutí, ale již ne pohyb nebo editaci.  

 GAVER, W. W. Technology affordances. New York, NY, USA: ACM, 1991, s. 80. 27

Citováno 10. 11. 2014. Dostupné online: <http://doi.acm.org/10.1145/108844.108856> 

 BAJARIN, Tim: Why Apple Is So Successful. PC Mag [online]. 2011-08-29 [cit. 28

2014-09-29]. Dostupné z: <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2391929,00.asp>

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2391929,00.asp
http://doi.acm.org/10.1145/108844.108856
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Zvýraznění možnosti stisknutí tlačítka lze dosáhnout mnoha různými 

grafickými technikami. Tato percepce afordance se odehrává vnímáním 

relativně pasivním. Pokud jde ale o komplexnější afordance, je třeba 

aktivnějšího přístupu vnímání a explorace. 

Gaver uvádí příklad scrollboxů na počítači Macintosh. Scrollbox je 

očividně vhodný k uchopení, ale už není tak jasné, že by se s ním mělo hýbat. 

Nejdříve jej uživatel uchopí a to pravděpodobně způsobí i pohyb. Šipky nahoru a 

dolů po detailnějším prozkoumání indikují možnost omezeného pohybu ve 

vertikální rovině (Šedá šachta uzavírající scrollbox umožňuje pouze pohyb dolů 

a nahoru). V tomto případě jde podle Gavera o sekvenční afordance. Interakce 

se zaznamenanou afordancí nás vede k informaci o nové další možné afordanci. 

Mac scrollbox nabízí sekvenci afordancí - táhnutí je přirozeným vývojem od 

uchopení. Gaver uvádí také příklad Smalltalku, kde ovládání není tak 

uživatelsky snadné jako na Macu. Zcela zde chybí sekvenčnost a tak možná 

koordinace percepce a interakce se zařízením. 

Vnořené afordance popisují afordance seskupené v určitém prostoru. 

(dveře a klika, scrollbox a okno). Jedno bez druhého by způsobilo těžko 

pochopitelnou afordanci. Afordance nejsou jen pasivně vnímány, ale zkoumány. 

Z této perspektivy afordance nemusejí být explicitní.  

Design založený primárně na funkcích nové technologie je často 

estetický, ale funkčně neohrabaný a stejně tak design založený na aktuálních 

potřebách uživatele může přehlížet potenciální inovace navrhované novými 

technologiemi. Je třeba porozumět potřebám a schopnostem uživatelů, ale 

zároveň schopnostem a limitacím technologií, abychom znali možnosti, které 

skýtají pro design. Role kvalitního grafického uživatelského rozhraní spočívá ve 

vedení pozornosti skrze správně navržené skupiny sekvenčních a vnořených 

afordancí. 

Gaver ve své práci rozvíjí pojem affordances a soustředí se především na 

silné a slabé stránky technologií s ohledem na možnosti, které skýtají lidem, 
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kteří je využívají. Gibson se soustředí pouze na okem viditelné afordance. Gaver 

však poukazuje na fakt, že afordance mohou být vnímány i jinými smysly. 

Například hmatem horká pánev na smažení vajec, dostatečně ostrý nůž na 

krájení rajčete atd.. U technologií to může být dotek tlačítek myši, který umožní 

stisknutí tlačítka na obrazovce, joystick se zpětnou vazbou. Sluchem pak třeba 

odlišný zvuk tlačítek. Zvuk příhodně doplňuje grafickou podobu k pochopení 

afordance. Je možné charakterizovat rozličná média co se týká jejich umožnění 

afordancí. Například videochat není vhodný pro komunikaci gesty. 

2.5.2 Studia platforem 

 Studia platforem neboli Platform studies se zabývájí vztahem mezi 

designem harwaru a softwaru na počítačových platformách a kreativní práci 

vytvářenou na těchto platformách. Zkoumájí také jak lidé používají platformy 

způsoby očekávatelnými i neočekávanými. 

 Výzkumníci Bogost a Monfort se zabývají materiálním vztahem mezi 

nejnižší úrovní počítačů a kulturou společně s kreativitou. Jako příklad takové 

platformy uvádějí Atari 2600 - počítačový systém ( krátce VCS) - první 

populární konzoli pro videohry. Je to hardware navržený tak, aby byl cenově 

dostupný. Náklady na výrobu počítačové paměti byly v 70. letech obrovské, 

platforma tak byla technologicky velmi omezená. To vedlo k rozhodnutím, které 

ovlivnily způsob, jakým se psal kód pro tento hardware. Design her na VCS byl 

tedy velmi omezen slabinami této platformy a podněcoval designéry/ kodéry k 

nutné vynalézavosti. 

 Autoři se zabývají hrami, které byly konvertovány pro VCS: Combat, 

Adventure, Pac-Man, Yars' Revenge, Pitfall! and Star Wars: The Empire Strikes 

Back. Detailně analyzují tento proces v šesti kapitolách. Tyto analýzy poskytují 

vhled do kreativity retrospektivních herních vývojářů. 
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 Kódování muselo probíhat v souladu s afordancemi platformy Atari. 

Například u her pro dva hráče kód poskytoval pouze polovinu paměti hracího 

pole, než kolik obrazovka skutečně potřebovala. Tato polovina je pak v kódu 

zdvojena a zrcadlena. Platforma Atari 2600 také neumožňovala použití textu, 

proto vývojář Adventure rozdělil plochy Adventure do jednotlivých obrazovek, 

mezi kterými se hráč mohl kurzorem volně pohybovat tak, že odešel z jedné 

strany obrazovky a vešel opačnou stranou do nového okna hry. Z těchto 

technických konceptů pak čerpaly mnohé další hry v budoucnu. 

 Konzack ve svém díle rozlišuje celkem sedmivrstevný přístup k 

porozumění videoher, počínaje hardwarem, na kterém je hra hrána, dále kód 

hry, rozhraní a další. (2002) 

Bogost a Montfort ve svém přístupu Konzackův model adaptují na pouhých pět 

vrstev: 

• Vnímání / Ovládání - zaměřuje se na zážitek uživatele 

• Rozhraní - zaměření na vztah uživatele k viditelné, ovladatelné části poč. 

systému 

• Forma / Funkce - zaměření na ovládání a chování programu 

• Kód - zaměření na způsob, jakým je dílo programováno a chápáno 

programátory 

• Platforma - zaměření na abstraktní vrstu pod kódem 

 Oba autoři ale specificky zdůrazňují element platformy, protože jde o 

nadějný a neprozkoumaný aspekt učení nových médií. O platformách 

uvažujeme především z hlediska jmen značek - Apple, Xbox360, Nintendo Wii, 

iPad a další. Ve skutečnosti je platforma ale kompozicí regulátorů, obvodů, čipů, 

úložny dat a tak dále. Každý z těchto jednotlivých komponentů nabízí určitou 

afordanci - funkci, která má nejen určitý potenciál, ale také limitace.  
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 Kód je softwarem, který hru realizuje a je často závislý na platformě, na 

které běží. Zajímavým příkladem je Mac software. Starý software na Mac 

nepoběží na nejnovějších MacBook Pro počítačích. Problém je totiž v tom, že 

Apple již dále pro výrobu počítačů nepoužívá mikroprocesory PowerPC. Nyní se 

vyrábí s Intel procesory. Intel chipy mají jinou technickou strukturu, která není 

kompatibilní s kódy psanými pro PowerPC chipy. Podobně iOS updaty nejsou 

často dělané na nestarší modely iPhonu což vede k výraznému zpomalení chodu 

telefonu a frustrace uživatelů. 

 Forma a funkce je další vrstva modelu. Jde o simulovaný herní svět a 

pravidla v něm. Je to základní mechanika, zvuk a grafika - hratelné předpoklady 

hry. Mnohé vědecké práce věnující se hrám se zabývají právě touto vrstvou a 

nikoliv vrstvami pod ní. Vrstvy nad ní naopak získávají více pozornosti a kritiky 

v akademickém prostředí. 

 Herní rozhraní je kontaktním bodem mezi hráčem a přístrojem - 

ovladače, klávesnice, obrazovka, Kinect atd.. Jedna z mnoha disciplín, které 

souvisí s rozhraními je interakce mezi člověkem a počítačem (Human computer 

interaction - HCI) a věnuje se porozumění jak uživatelská rozhraní formují naše 

zkušenosti s počítačem. Příkladem může být rozdíl mezi hraní střílecí hry na 

klávesnici a s ovladačem Xbox. Rozhraní zde hrají hlavní roli. Vývojáři si musí 

být vědomi účelu aplikace a afordancí dané platformy pro kterou vyvíjejí. 

 Vnímaní a ovládání je vrstva modelu zabývající se jak jsou hry hrány, 

přijímány a jak jim hráči i nezůčastnění rozumí. Touto vrstvou se dlouhodobě 

zabývá psychologie, sociologie a také antorpologie. 

 Všechny tyto vrstvy poutá dohromady historický a kulturní kontext. 

Studia platforem berou tyto souvislosti v potaz a zabývají se jimi. Nejsou 

pouhým studiem her nebo platforem, ale také studií světa, ve kterém jsou tyto 

elementy produkovány. Podle Bogosta a Montforta se často diskuze počítačové 

technologie snižuje k technofetišismu, neboli oslavování technologie jako takové 
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a vypuštění historické a kulturní relevance systému. Očekáváme nový telefon ne 

pro jeho nové funkce, ale pro jeho nový vzhled a novotu jako takovou. Produkty 

Apple jsou tohoto fenoménu dobrým příkladem. 

 Studia platforem jsou o propojení technických aspektů s kulturními. Na 

jednu stranu pátrají po tom, jak konkrétní aspekty designu platformy ovlivňují 

práci na platformě. Na stranu druhou zkoumají, jak sociální, ekonomické, 

kulturní a jiné faktory vedou designéry platforem k vytváření systémů jejich 

způsobem. 

 Důležité je také pro účely mého výzkumu zdůraznit, že Bogost a Montfort 

definují platformu jako infrastrukturu, která podporuje design a užívání 

určitých aplikací, ať už jde o výpočetní hardware, operační systémy, herní 

zařízení nebo mobilní zařízení. 

2.5.3 Znalostní práce: Globální profese vývojáře 

Yuri Takhteyev je výzkumník žijící v Torontu, zkoumající vztah mezi 

hmotnými a nehmotnými aspekty v počítačem zprostředkovaných praktikách. 

Ve své práci se zaměřuje na způsoby, kterými digitální technologie slibuje těmto 

procesům zdánlivou nezávislost či řekněme svobodu na geografických a 

materiálních omezeních. Zárověň také zvažuje, jak tyto praktiky zůstávají 

zakotveny v lokalizovaných socioekonomických strukturách.  

Yuri se narodil ve Vladivostoku, na pobřeží Tichomoří v tehdejším 

Sovětském svazu. V roce 1995 se přestěhoval do Kalifornie kvůli studiu na 

Stanfordské univerzitě, kde se zaměřil na studium lingvistiky, psychologie a 

počítačových věd. V roce 2000 opustil Stanford s bakalářským titulem v 

Symbolických systémech (Symbolic Systems) a magisterským titulem v 

Počítačových vědách. Na dalších pár let Yuri zakotvil v Silicon Valley, kde 

pracoval pro vývojářskou firmu jako vedoucí týmu inženýrů, kteří pracovali na 

nástrojích k vývoji hlasového ovládání počítačového rozhraní. 
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Od roku 2003 do roku 2009 se Yuri zaměřil na získání doktorského titulu 

v Informačních studiích na katedře informatiky na UC Berkeley. Během tohoto 

studia prováděl výzkum, na kterém je založena kniha Coding Places. Strávil 

celkem tři roky jako člen fakulty informatiky na University of Toronto, kde je v 

současné době držitelem “status-only” schůzek. Kromě jeho díla Coding Places 

se jeho práce objevila také v Social Networks, American Beheavioural Scientist, 

CHI a v dalších odborných publikacích a konferencích. 

Vývoj softwaru se zdá být typickým příkladem toho, jak dnešní internet 

umožňuje znalostní práci - globální profesi, která není vázaná geografickými 

omezeními. Yuri zkoumá práci brazilských vývojářů v Rio de Janeiru a jejich 

rutiny. V této práci se také úzce zaměřuje na open source programovací jazyk 

Lua, který byl vyvinut v Riu, ale je široce užíván po celém světě v produktech 

jako je World of Warcraft nebo Angry Birds. 

Tím, že Yuri zkoumá vývoj na “nesprávném místě” Rio de Janeira nám 

ukazuje živé příklady o tom, jak lidé, kteří pracují daleko od geografických 

center ve svém oboru, lokálně navazují známosti a utvářejí lokální komunitu 

dokonce i když přijali globální kulturu a honí se za svými globálními/ lokálními 

sny. Koncept nesprávného místa dokazuje bezprostředně okouzlující a naprosto 

originální přístup k pochopení práce v globálním prostředí.  

Coding Places nám objasňuje globální procesy a vše v nich zúčastněné - 

lidi, technické prostředky, vládní organizace, univerzity, podniky - a to vše v 

intimním detailu: jak pracují, co potřebují k přežití, co poskytují ostatním, síť 

jejich známostí, konflikty a ubytování. Vidíme tak celý stroj v provozu: jak 

mnoho možných vstupů generuje různé výstupy, technicky a organizačně. 

Učíme se také způsob myšlení, který můžeme aplikovat na umění, vědu nebo 

podnikání nebo čistě na jakýkoliv druh činnosti s celosvětovým rozšířením a 

následky. Činí tak s hlubokou vizí a přehledem v příběhu, který je v sociálních 

vědách tak vyjímečný. 
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Vývoj softwaru již není nadále geograficky limitován, ale expanduje do 

různých oblastí světa. Yuri Takhteyev přinesl podnětnou práci, která poskytuje 

kritické zohlednění softwarových vývojářů a jejich role v globální ekonomice. Je 

to příběh kvalifikovaných pracovníků v regionu, který má potenciál stát se příští 

Sillicon Valley. 

Úvodní kapitola se jmenuje The Wrong Place (Nesprávné místo) a 

vysvětluje proč si Yuri vybral ke svému výzkumu “nesprávné místo” Rio de 

Janeiro. Proč by totiž vědec původem z Ruska s americkým vízem jel studovat 

softwarové inženýry do brazilského Ria v podstatě na druhé straně zeměkoule? 

Mnoho jeho kolegů se prý nad výběrem jeho lokality velmi podivovalo. Yuri ale 

vysvětluje, že na “nesprávných místech” můžeme často dojít k odhalení 

fungování globální ekonomiky a spolupráce. Nyní jsou lidé schopni pracovat na 

dálku téměř z jakéhokoliv místa na Zemi, není již nadále důležité, kde se 

nacházíte, abyste uspěli. Tato práce je pak jak Yuri říká o těchto lidech, jejich 

práci a jejich roli v procesu globalizace. 

Yuriho příbeh a analýzy zpochybňují veškeré dřívější pohledy. Netvrdí, že 

vzdálenost přestala existovat ani že bychom se měli zaměřit na globální centra 

technologického pokroku. Místo toho bychom se podle něj měli podívat na 

globalizaci jako na aktivní proces vyplývající ze společného úsilí mnoha lidí po 

celém světě, kteří denně tvrdě pracují, aby vzdorovali prostoru a zárověň budují 

individuální spojení do odlehlých míst ve snaze o dosažení globálních snů. 

Abychom porozuměli procesu globalizace musíme podrobit tyto pracovníky 

bližší analýze. Yuri zkoumá jejich cíle, boje s překážkami, selhání ale i úspěchy. 

Věnuje pozornost tomu, jak jejich úsilí snižuje a zvyšuje rozdíly mezi 

jednotlivými lokalitami. A je tedy podle něj třeba hledat na nesprávných 

místech.  

 Vývojáři v České republice mohou být z tohoto pohledu považováni 

stejně tak za profesionály na nesprávném místě jako vývojáři v Riu. Česká 

republika se rozhodně nedá ani zdaleka považovat za centrum vývoje mobilních 

aplikací či softwaru obecně, i když to nevylučuje přítomnost mnoha 

talentovaných vývojářů s velkým potenciálem. Praha není Sillicon Valley. Čeští 
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vývojáři budou pravděpodobně čelit jiným překážkám ve vývoji, ale proces 

vývoje už může být podobný. Jak zdůrazňuje Yuri, není nutné se soustředit na 

globální centra vývoje a naopak může být nesmírně zajímavé studovat místní 

produkci softwaru. Pro mediální studia je u nás místní studie hodnotnější než 

studie v jednom z globálních center vývoje softwaru jako je Sillicon Valley. 

Yuri poukazuje na fakt, že existuje obrovská hojnost nahraných znalostí v 

rámci internetu, které jsou globálně k dispozici. Zapojení se do výroby softwaru 

podle něj vyžaduje zdánlivě jen o něco málo více než počítač, stabilní elekřinu a 

přístup k internetu. Toto vše je v Rio de Janeiru k dispozici a to se bavíme o 

místě, které je relativně chudé. Vyzbrojeni těmito nástroji mohou vývojáři využít 

přístup k obrovskému úložišti kódu a dokumentace z celého světa. Brazilští 

vývojáři nešetří pochvalnými slovy, když hovoří o významu internetu pro jejich 

práci. Mluví o něm jako o “největší knihovně na světě” plné “všech 

představitelných i nepředstavitelných zdrojů”. Vývojáři mohou použít kód a 

dokumentaci nalezenou na internetu k tvorbě vlastních projektů. Mohou pak 

také dále distribuovat produkty své práce k lidem po celém světě, opět s pomocí 

internetu. Občas se v médiích objevují zprávy, které velmi dobře ilustrují tento 

proces. Yuri uvádí příklad z roku 2009, kdy sedmnáctiletý student z Moskvy 

vytvořil Chatroulette, video chat systém, který si brzy získal více než milion 

uživatelů z celého světa a byl propírán médii celého světa.  

Já bych také ráda uvedla pro ilustraci příklad z tohoto roku, kdy mladý 

vietnamský vývojář mobilních aplikací, konkrétně her, se stal přes noc 

milionářem. Jde o nezávislého vývojáře jménem Dong Nguyen, který do svého 

úspěchu žil u svých rodičů a pro zábavu a minimální profit vytvořil několik retro 

arkádových her. Jedna z nich se díky sdílení na sociálních sítích stala virální a 

začalo ji stahovat miliony lidí po celém světě. Mladému vývojáři kdesi ve 

Vietnamu najednou hra začala vydělávat tisíce dolarů za den.  Tento 29

 HAMBURGER, Ellis: Indie smash hit 'Flappy Bird' racks up $50K per day in ad 29

revenue. The Verge [online]. 2014-02-05 [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: <http://
www.theverge.com/2014/2/5/5383708/flappy-bird-revenue-50-k-per-day-dong-
nguyen-interview>

http://www.theverge.com/2014/2/5/5383708/flappy-bird-revenue-50-k-per-day-dong-nguyen-interview
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neuvěřitelný potenciál globálního světa technologií je aplikovatelný právě tak na 

“nesprávná místa” jako na “správná”. 

Takové příběhy by nás ale neměly odvést od dalšího význačného rysu 

světa softwaru: jeho neúprosné a vytrvalé centralizace. Yuri poukazuje na fakt, 

že v průběhu posledních několika desítek let, se svět softwaru točí jen kolem 

několika málo míst. Jedním z těchto míst je Silicon Valley, které se v podstatě 

stalo učebnicovým příkladem pro ilustraci regionálního seskupování průmyslu. 

Kromě toho, že je domovem pro značné množství softwarových inženýrů, Silicon 

Valley a širsí oblast San Fracisco Bay také slouží jako základ pro některé z 

největších a nejúspěšnějších světových IT společností, které řídí práci vývojářů 

po celém světě. Tržní kapitalizace všech IT společností se sídlem v okolí San 

Francisca dohromady představuje více než třetinu celkové tržní kapitalizace 

všech IT společností na světě . 

Rio de Janeiro je periferií ve světě softwaru. Pokud se bavíme čistě v 

číslech, v Riu de Janeiru pracuje přibližně jedna desetina vývojářů z celkového 

objemu vývojářů v oblasti San Francisco Bay. Vývojáři pracující v Riu obvykle 

věnují své úsilí menším problémům, kterým čelí místní organizace. Rio je 

nejúspěšnějších adresa brazilských vývojářů na brazilském národním trhu, i 

když mnozí vývojáři tvrdí, že by tato práce byla lépe vykonaná někde jinde, 

například v Sao Paulu. Když se Yuri baví s vývojáři z Ria o možnostech 

expandování nebo možnosti větších či více ambiciózních projektů, odpovídají 

mu že Rio není Silicon Valley. 

Přesto je podle Yuriho právě tato periferní poloha značně 

centralizovaného světa vývoje softwaru to, co z Ria dělá zajímavé místo k 

nahlédnutí do rutin práce vývojářů. Koneckonců, zatímco vývojářů, kteří pracují 

v Riu je méně, než těch co pracují v Silicon Valley, drtivá většina lidí, kteří píší 

software tak činí v místech, která jsou více podobná Riu než Silicon Valley. 

Yuriho práce pomáhá čtenářům pochopit, co vývojáři dělají na těchto místech, 

proč to dělají a zodpovídá další otázky, na základě jejichž odpovědí lze snáze 

pochopit postatu vazeb, které k sobě vážou svět softwaru a dnešní globální 

společnost. 
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 Kniha vychází ve velké míře z rozhovorů a zúčastněného 

pozorování a obsahuje velké množství slovních projevů účastníků. Hodně z 

těchto projevů bylo původně v portugalštině a Yuri je sám překládal do 

angličtiny (někdy za pomoci rodilých mluvčích v portugalštině). Některé z těchto 

úryvků řeči jsou založeny na přepisech nahraných rozhovorů, jiné na jeho 

zápiscích z průběhu výzkumu. Yuri si sám opravoval gramatické chyby v 

rozhovorech, které byly vedeny v angličtině a také editoval text, například 

zkracoval části textu podle důležitosti tak, aby byl více čtivý. V textu také 

označuje smích, chichotání nebo odmlku v řeči. 

 Yuri uvádí, že v Brazílii existují podstatné rozdíly mezi mluvenou 

brazilskou portugalštinou a formální psanou portugalštinou jak je používaná v 

Brazílii. Je zde silná tradice překladu projevu do formální formy, pokud je tak 

činěno pro účely vydání v písemné formě. Při přepisování původních citací tak 

ale Yuri nečiní a tradici nenásleduje. Naopak se snaží o zachování prezentace 

mluvené lidové formy řeči tak jak je. Zároveň se ale také snaží udržet text v 

takové formě, aby byl srozumitelný a čitelný. 

3. Metodologie práce a použitý materiál 
Cílem mého výzkumu bylo postihnout vhled do tvorby vývojářů pro 

platformu iOS, tedy definovat jejich práci, s důrazem na způsoby přemýšlení o 

designu a praktiky komunity, vedoucí k zajištění kvality aplikací. V souladu s 

teoretickými východisky, nastíněnými v předchozí části práce, mne zajímaly jak 

regulační opatření společností Apple a vnímání kvality nastavené standardy 

spolešnosti Apple, tak subjektivní přístup ke kvalitě, jak ji u aplikací vnímají a 

aplikují sami vývojáři mobilních aplikací, a vzájemný vztah těchto dvou 

pohledů. Dalším záměrem výzkumu bylo též postihnout aspekty této globální 

profese jako znalostní práce. Ptám se tedy: 

1. Jak definují vývojáři mobilních aplikací svou práci? 
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2. Jak definují vývojáři mobilních aplikací platformu Apple? 

3. Jak definují vývojáři mobilních aplikací design?  

V  následujících podkapitolách se snažím čtenáře seznámit s  postupy, 

které jsem použila k  získávání podkladů z praxe českých vývojářů mobilních 

aplikací. Poskytuji detailnější vhled především do struktury otázek a výběru 

respondentů. Dále se soustředím také na přístup k  vedení hloubkových 

rozhovorů s vývojáři. 

3.1 Použité metody obecně 

 Vzhledem k  charakteru výzkumu, ve kterém se snažíme odhalit 

zkušenosti a pracovní postupy vývojářů mobilních aplikací v českém prostředí a 

jejich práci s  mobilním operačním systémem iOS, není velmi snadné najít 

materiály či dokonce odbornou literaturu, která by se vztahovala k tématu, či by 

se problematikou dokonce detailněji zabývala. Po důkladném prozkoumání 

všech dostupných zdrojů informací jsem došla k závěru, že existuje nepřeberné 

množství průvodců a učebnic tvorby mobilních aplikací pro chytré telefony a 

tablety jak pro iOS, tak pro android a další platfomy. Tyto příručky jsou ve velké 

míře překládány z angličtiny do češtiny.  

 Kromě tvorby mobilních aplikací se další publikace věnují také 

porozumění mobilním platformám a jejich srovnání, užití mobilních aplikací ve 

vzdělávání nebo zdravotnictví, a gamifikaci mobilních her. Tyto publikace jsou 

ale dostupné především v angličtině. Publikací, které by se věnovaly pracovním 

postupům či postojům k  designu mobilních aplikací mobilních vývojářů 

nenajdete mnoho nebo spíše žádné. Odkazovat se mohu především na literaturu 

věnující se pracovním postupům vývojářů softwaru obecně. I tyto zdroje jsou 

limitované a hlavně je v tomto oboru třeba brát zřetel na aktuálnost materiálů 

při tom, jak rychle se tento obor vyvíjí. Na základě těchto poznatků jsem 

usoudila, že nejrelevantnějším zdrojem informací k  mému výzkumu budou 
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profesionálové z  oboru, ať už jde o vývojáře mobilních aplikací pracujících 

v týmu či samostatně. 

 Jako hlavní výzkumnou metodu pro svůj výzkum jsem si zvolila přístup 

kvalitativní, který je vhodný právě pro hloubkové zkoumání. Jak píší Strauss a 

Corbinová v knize Základy kvalitativního výzkumu, kvalitativní výzkum 

umožňuje „odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem (...). Kvalitativní 

metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o kterých 

toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní 

metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními 

metodami obtížně podchycují.“  30

 V rámci kvalitativního výzkumu šlo o kvalitativní analýzu obsahů 

hloubkových rozhovorů s  celkem devíti vývojáři mobilních aplikací pro 

platformu iOS. Výběr respondentů je detailněji popsán v následující kapitole. 

Data získaná kvalitativní analýzou jsem se s ohledem na jejich podobnost či 

odlišnost snažila zasadit do teoretického rámce, který mi poskytly odborné 

publikace o tvorbě aplikací a vymezení od společnosti Apple pro vývojáře pro 

iOS. Cílem byla snaha o dedukci odchylek od teorie v praxi, její uplatnění a 

motivy vývojářů k designu kvalitní aplikace a postoj k designu aplikací ať už z 

osobního hlediska či z perspektivy týmové spolupráce. Zajímavým aspektem byl 

také popis pracovního prostředí, pracovních rutin a dynamiky týmu. 

 Hloubkový rozhovor není považován za reprezentativní profesně-

sociologický výzkum. Vzorek respondentů je na to příliš malý a otázky do určité 

míry zkreslující. Tato metoda ale může v případě mého výzkumu poskytovat 

hodnotný vhled do oblasti praxe profesionálů ve vývoji mobilních aplikací, tedy 

osob, které svou činností významně ovlivňují podobu našich každodenních 

pomůcek – aplikací a jsou hodnotným elementem mediální produkce. 

 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 30

Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X. s.11.
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3.2 Metody sběru dat 

Za zdroj informací k provedení kvalitativní analýzy jsem si zvolila 

hloubkové rozhovory s českými vývojáři mobilních aplikací. Hloubkové 

rozhovory bývají často označovány také jako in-depth interviews (IDI). 

Rozhovory byly polo-strukturované, což vylučuje možnost mít proces dotazování 

plně pod kontrolou a standartizovaný, umožňuje ale aktivní a otevřený dialog s 

dotazovanými.   

Rozvory s účastníky byly vedeny formou rozhovoru pomocí návodu. 

Návod, tedy pomocný soubor otázek k vedení rozhovoru, je součástí práce jako 

příloha č.1. Nedá se ale říci, že šlo o strohý systém otázka – odpověď, ale spíše o 

dialog, který se spolu s  otázkami v  průběhu rozhovoru vyvíjel. Kladla jsem 

respondentům často doplňující otázky s  prosbou o rozvedení odpovědi či 

uvedení faktů, které on sám považuje z hlediska výzkumu za podstatné. Pevně 

danou strukturu otázek jsem však dodržela tak, aby všechny rozhovory měly 

stejnou kostru a byly porovnatelné. Výhoda tohoto typu rozhovoru je také v 

možnosti přizpůsobení se v průběhu rozhovoru respondentovi, například 

vyčlenit více času tématům či konceptům, které respondent sám považuje za 

důležité a naopak věnovat méně času těm méně důležitým, eventuelně těm, kde 

respondent může mít méně zkušeností a nemá o čem hovořit. 

Výběr respondentů k rozhovorům byl určován účelovým vzorkováním 

neboli purposive sampling. Tento způsob vzorkování v kvalitativním výzkumu 

umožňuje výběr konkrétních respondentů proto, že jsme přesvědčeni, že jsou 

zdrojem cenných informací a jsou důležití pro naši studii.  Jde tedy o spíše 31

subjektivní selekci výzkumníka, jejíž postup bude přiblížen v následujících 

odstavcích. 

 LINDLOF, Thomas R., TAYLOR, Brian C. Qualitative Communication Research Methods. 31

Thousand Oaks: Sage, 2011. ISBN 978-1412974738
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Výběr respondentů byl určován následujícími kritérii: respondent měl 

mít zkušenosti s  vývojem aplikací pro platformu iOS a být českým, případně 

slovenským vývojářem pracujícím v České republice. Pokud vývojář pracuje na 

vývoji aplikací pro platformu Android společně s iOS, nebyl to problém a mohl 

být zařazen do výzkumu také. Otázky se ale týkaly hlavně vývoje pro iOS a 

případně další otázky byly obecnějšího rázu týkající se vývoje a kvality aplikací 

obecně. Kde byla možnost, nabídla se i otázka komparace platformy iOS s 

platformou Android. Důležité také bylo, aby byl respondent aktivní a ochoten 

sdílet své zkušenosti v čase, který si sám na výzkum sám vyhradí v rámci svých 

možností. 

Oslovila jsem celkem devatenáct vývojářů mobilních aplikací, z nichž mi 

přislíbilo rozhovor dvanáct a z toho byl nakonec uskutečněn osobní rozhovor s 

devíti, z nichž dva byli dotazováni ve společném rozhovoru jako duo indie  32

vývojářů. Jeden rozhovor se odehrával v Brně, další v Pardubicích a zbytek 

rozhovorů v Praze. Tento počet byl dán hlavně možnostmi výzkumu. Cílem 

studie byla co největší pestrost, a proto jsem zvolila také metodu vzorkování o 

maximální variaci.   33

Při výběru respondentů mi šlo v první řadě o určitou demografickou 

pestrost. Při výběru pracovní pozice jsem zařadila jak majitele agentury, který 

byl sám v začátcích hlavním vývojářem, tak studenty, kteří mají nezávislé studio 

o dvou členech. Nechybí ani designér a herní designér, abychom získali vhled i 

do vývoje her jako mobilních aplikací, což je zcela jiné odvětví od vývoje 

klasických utility  aplikací. Zajímavý je také kontrast názorů korporátního 34

vývojáře od hobby vývojáře, co byl dříve také korporátním vývojářem v 

nadnárodní firmě. Co se týká původu respondentů, velká většina nepochází z 

Prahy, i když nyní většina z nich v Praze sídlí. Na začátku výzkumu jsem 

uvažovala pro zpřehlednění o vytvoření věkových kategorií, ale nebylo tomu 

 Tj. nezávislých na velkých vydavatelských společnostech či agenturách, většinou 32

pracující na svých vlastních projektech, které nejsou primárně komerční

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. 33

vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4, s. 152

 kategorie Utility je žánr na App Storu —. App Store. In: Itunes.apple.com [online]. [cit. 34

2014]. Dostupné z: <https://itunes.apple.com/cz/genre/ios/id36?mt=8>

https://itunes.apple.com/cz/genre/ios/id36?mt=8
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třeba. Všichni vývojáři, kteří se zúčastnili výzkumu, jsou v rozmezí 20 - 30 let. 

Je možné, že to souvisí s relativní novostí tohoto oboru a nebylo tedy možné 

letité utváření známých jmen neboli „veteránů“ tohoto oboru  u nás.  35

Co se týká pohlaví respondentů, zde se vyjevila jistá nevyváženost pohlaví 

v tomto oboru. Nebyl problém najít dostatek mužů do výzkumu, ale sehnat ženu 

bylo velmi obtížné. I za pomoci snowball efektu vzorkování v tomto ojedinělém 

případě jsem nenalezla ženu vývojářku mobilních aplikací pro iOS. Narazila 

jsem na ni nakonec díky přehlídce mobilních aplikací AppParade, kde její tým 

prezentoval svou novou hru. 

Kromě demografické pestrosti byli účastníci výzkumu vybíráni také z 

hlediska různorodosti délky a intenzity praxe s platformou iOS. Zvolený vzorek 

tedy zahrnoval nováčky, vývojáře s víceletou zkušeností, i vývojáře, kteří se 

vývoji pro iOS věnují od chvíle, jakmile to bylo vývojářům celosvětově 

umožněno, tedy od samotných prvopočátků iOS SDK. Záměr o dosažení 

pestrosti vzorku nebyl v žádném případě snahou o reprezentativitu výzkumu. 

Vychází z tvrzení, že odlišné postavení v „sociálním a kulturním poli“ by mohlo 

přispět k různorodosti pohledů.  36

Jak naznačuje níže uvedený výčet respondentů, zkoumaná skupina svými 

charakteristikami v žádném případě nepředstavuje reprezentativní vzorek české 

populace  - většina respondentů jsou vzdělaní muži žijící v Praze či ve větších 37

městech a vykonávají nemanuální povolání.   38

 vývoj mobilních aplikací pro iOS35

 LINDLOF, Thomas R., TAYLOR, Brian C. Qualitative Communication Research Methods. 36

Thousand Oaks: Sage, 2011. ISBN 978-1412974738

 Představuje však poměrně typický profil vývojáře mobilních aplikací pro iOS, který je 37

mladý vzdělaný člověk z Prahy či z menšího města.

 vývoj mobilních aplikací 38
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Tabulka č. 1: Seznam respondentů a jejich demografické charakteristiky 

*CTO je v tech branži často používaný název pracovní pozice přejatý z angličtiny z Chief 
Technical Officer - do češtiny se dá přeložit jako Technický ředitel  *CEO - výkonný ředitel 

*3/ 15 znamená velikost týmu na soukromých projektech je 3 lidé a ve firmě to bylo 15 
lidí 

  

V průběhu rozhovorů jsem se dočkala i doporučení na další respondenty 

z řad vývojářů pro iOS (nicméně jsem neměla potřebu je využít v rámci 

snowball sampling, které nepomohlo ani k nalezení ženy vývojářky pro iOS). 

K  navození uvolněného vztahu tazatel – respondent jsem účastníkům 

rozhovoru nabídla, aby si čas i místo schůzky vybrali oni sami podle svého 

uvážení s  tím, že já se plně přizpůsobím. Tři rozhovory se odehrávaly ve 

firemních prostorách účastníků výzkumu a zbylé rozhovory pak v kavárnách.  

Každý respondent byl náležitě seznámen s  dobou trvání rozhovoru. Doba 

rozhovoru většinou nepřesáhla jednu hodinu. Nestalo se, že by vymezená doba 

na rozhovor nepostačovala. 

Respondent Pohlaví Věk Bydliště Pracovní pozice Vzdělání Velikost 
týmu

Martin Š. M 25 Praha CTO* VŠ 45 - 50

Jan B. M 25 Praha CEO* VŠ 40

Jiří O. M 25 Světlá nad 
Sázavou

Lead iOS 
Developer

VŠ cca 3

Michal K. M 25 Praha CTO, ředitel 
vývoje

nedokonč. 
VŠ

cca 11

Martin T. M 21 Praha Programátor, 
grafik

nedokonč. 
VŠ

2

Tomáš H. M 22 Praha Programátor, 
student

Studuje VŠ 2

Jan K. M 27 Pardubice Grafický designér VŠ 3

Jan T. M 26 Praha Senior Game 
Designer

nedokonč. 
VŠ

3/ 15*

Kateřina Z. Z 25 Brno Game Designer, 
projektová 
manažerka

VŠ cca 6
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Všichni respondenti znali pouze přibližnou oblast mé studie, s detaily 

jsem je záměrně seznámila až na místě, aby nedošlo k tomu, že si respondenti 

budou připravovat odpovědi nebo nějakým způsobem výrazně přehodnotí svůj 

přístup k tématu.  39

3.3 Metody analýzy dat 

Všech 9 rozhovorů bylo zaznamenáno na diktafon a poté transkribováno 

pomocí protokolu zakotvené teorie.  Přepisy jsem dále analyzovala metodou 40

tématického kódování a analýzou, která umožňuje „segmentovat, kategorizovat, 

sumarizovat a re-konstruovat kvalitativní data způsobem, který zachycuje 

důležité koncepty ve vzorku.“  Tématická analýza je započata výčtem témat, 41

která v shromážděných datech očekáváme a následně hledáme.  

V rámci tohoto výzkumu se také  při analýze a interpretaci získabných 

údajů prolínalo otevřené a axiální kódování. Otevřené kódování je, jak uvádí 

Strauss a Corbinová, „proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, 

konceptualizaci a kategorizaci údajů.“  Nebo-li jde o určité třídění údajů, 42

selektování zajímavostí, vytváření pojmů, zjišťování jejich vlastností a dimenzí, s 

následným seskupováním podobných pojmů (událostí, případů) do kategorií. 

Otevřené kódování předpokládá dostatek shromážděných údajů a s nimi 

následnou podrobnou dlouhodobou práci. Cílem otevřeného kódování je 

vytvoření kategorií, které budou zastřešovat konkrétní jevy z údajů zobecněných 

do pojmů.  

 Narazila jsem na problém přílišného hluku ve veřejných prostorách během nahrávání 39

a některé transkripce se proto staly náročnějšími na porozumění a bylo nevyhnutelné 
nahrávky poslouchat několikrát.

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. 40

vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4, s. 152

 GIVEN, Lisa M. (ed.) The SAGE Encyclopedia of qualitative research methods. 41

Thousand Oaks: Sage, 2008. ISBN 978-1-4129-4163-1

 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 42

Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X, s.42
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Axiální kódování je dle Strausse a Corbinové složitý induktivně 

deduktivní proces „uvádění subkategorií do vztahu k nějaké kategorii.“  Jde o 43

uspořádání údajů novým způsobem vytvářením propojení kategorií v duchu 

paradigmatického modelu. Ten rozvíjí každou kategorii – jev – „ve smyslu jejích 

příčinných podmínek, které ji způsobují, a konkrétní dimenzionální umístění 

tohoto jevu ve smyslu jeho vlastností, kontextu, strategií jednání nebo interakce 

užitými ke zvládnutí, ovládnutí nebo reakci na tento jev v tomto kontextu a 

následků jednání nebo interakce“ . Dále identifikuje intervenující podmínky, 44

které buď usnadňují či znesnadňují jednání nebo interakci. Axiální kódování 

odkrývá logické vztahy mezi kategoriemi. 

Podle Strausse a Corbinové jsou je sice obvykle kódování rozděleno na tři 

typy, ale ve skutečnosti se prolínají. Jak je uvedeno výše, v rámci se mé studie se 

prolíná otevřené a axiální kódování. Postup započal podrobným pročítáním 

jednotlivých rozhovorů s cílem zaměření se na zajímavé a překvapivé údaje a 

následně na veškeré aspekty klíčové pro zkoumaný jev s cílem eliminace 

nesouvisejících (i když často zajímavých) dat. Poté proces pokračoval 

opakovaným pročítáním rozhovorů se cílem označit  pasáže podobného 

významu, pojmenovat je a asociovat s abstraktnějšími celky - kategoriemi. 

Následně byly rozhovory pročítány znovu za účelem vyhledávání dalších pojmů 

a kategorií, porovnávání samotných rozhovorů a zastupitelnosti a četnosti 

jednotlivých pojmů a kategorií v rozhovorech. Neustále jsem se zaměřovala na 

jednotlivé kategorie a detailjnější porozumění jejich obsahu. Spolu se zvyšující 

se teoretickou citlivostí docházelo ke spontánnímu objevování souvislostí mezi 

definovanými kategoriemi, které byly po ověření v dokumentech identifikovány 

a definovány. 

Rozhovory byly vedeny jak z  mé strany, tak ze strany respondenta 

v obecné češtine a také tak byly přepsány. Tento styl úpravy jsem si zvolila na 

základě prostudování výše uvedené literatury.  

 ibid., s.8443

 ibid., s.84 - 8544
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3.4 Etické otázky a validita výzkumu 

Z hlediska etického je důležité, aby byla zachována anonymita všech 

dotazovaných, pokud si tak přejí, ale v případě mé studie nebyl k takovému 

kroku důvod. Zkoumané téma v  této práci není nijak intimní či citlivé. (ibid.) 

Všichni respondenti byli seznámeni se záměrem výzkumu a byli požádáni o 

souhlas s použitím jejich jména v mé práci a bylo zdůrazněno, že s jejich 

citacemi a jmény bude nakládáno pouze v rámci akademických účelů. 

Kromě anonymity je před samotným začátkem sběru dat také důležité 

získat souhlas s  nahráváním rozhovoru. Souhlas účastníků by měl být 

souhlasem informovaným. Mělo by zde být uvedeno dostačující množství 

informací o charakteru a cíli výzkumu tak, aby se participující mohli 

informovaně rozhodnout, zda-li se jej chtějí zúčastnit. Je třeba jasně vysvětlit, že 

s  nahrávkami a přepisy získaných rozhovorů bude manipulováno pouze jako 

s důvěrným materiálem a že budou bezpečně uschovány a že participující může 

od studie kdykoliv odstoupit bez udání důvodu.  Všichni účastníci výzkumu 45

projevili informovaný souhlas s nahráváním rozhovoru. 

Rozhovor tedy poskytli všichni účastníci dobrovolně v uvolněné 

atmosféře neformálního rozhovoru, kdy jsme se s většinou respondentů hned na 

začátku domluvili na tykání, což se domnívám také významně přispělo k  

přátelské atmosféře. Respondenti působili v průběhu komunikace 

konzistentním dojmem. Na základě všech těchto faktorů se domnívám, že 

získaná data skutečně vyjadřují postoje respondentů a povedou tak k validním 

závěrům i bez soustavné triangulace. 

 RAPLEY, Tim. Doing conversation, discourse and document analysis. Repr. 2009. 45

Thousand Oaks: Sage Publications, 2007, 141 s. ISBN 978-0-7619-4981-7, s. 23 - 27
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4. Vývoj mobilních aplikací pro iOS  v České 

republice 
V této části své práce jsem se zaměřila na mediální produkci 

respondentů, tedy vývoj mobilních aplikací a jejich motivaci k výběru dané 

profese, jejich začátky v oboru, jak dlouho se věnují své profesi a co je pro ně při 

práci prioritou. Dále jsem se ptala na stav úrovně vývoje aplikací v České 

republice v době počátků iOS. 

4.1 Motivace k práci mobilního vývojáře 

Vzhledem k věku vývojářů participujících ve studii se ukázalo, že s 

vývojem mobilních aplikací - konkrétně pro platformu iOS začínala většina 

respondentů ve velmi mladém věku, někteří z respondentů byli ještě na střední 

či vysoké škole. To souvisí jak s mladostí oboru, tak s tím, že první iPhone byl 

představen roku 2007 a vyvíjet pro operační systém iOS, který běží na iPhonu 

bylo možné dokonce až o něco později.  

Na otázku jak vypadala práce respondentů před příchodem iPhonu a na 

co při práci kladli důraz se mi dostalo několika podobných odpovědí 

determinovaných věkem respondentů: 
„To jsem odmaturoval. 2006 jsem odmaturoval a 2007 jsem byl první rok tady 

na vejšce, kde jsem nic neřešil zatím.“ (Jan K.) 
„To už je hodně dávno, to jsem byla ještě na střední škole.“ [smích] (Kateřina 

Z.) 

Jan B. doplňuje, že na otázku není schopen odpovědět relevantně, 

protože v té době byl na střední škole a ještě v tomto oboru nepracoval: 
„Před příchodem iPhonu mi bylo 18 nebo kolik, tak to jsem nekladl moc důraz 

na nic, jako v práci.“ [smích] 
„Jako úplně před příchodem iPhonu jsme o nějaké práci moc nevěděli. To nám 

mohlo být tak třináct.“ (Tomáš H., Martin T.) 
„Jo, na vejšce se mi strašně líbily jablečný věci, prostě krásnej design vůči 

Windowsům, tak jsem je vždycky chtěl a v podstatě prvního iPhona jsem dostal místo 
výplaty, takže jsem byl happy a jsem rád, že se mi to líbilo a že jsem k tomu šel.“ (Jiří 
O.) 
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Před vývojem pro platformu iOS se kromě studia někteří vývojáři 

věnovali profesím v oboru IT - vývoji webů či webových aplikací, v herním oboru 

pak vývoji počítačových her.  
„Som to študoval jednak a venoval som sa vývoju webových aplikácií a proste 

žili sme trošku viac offline svet, než je to dnes.“ (Michal K.) 

„My jsme byli jedna z prvních firem, která s tím začala v Čechách. Možná, že 
dokonce společně ještě s Tapmates a s Inmitama  úplně první a v roce 2007 bych si 46

tipnul - tak jako určitě mohli být nějaký individuální vývojáři, který na tom něco 
zkoušeli, ale já si teda nejsem ani jistej, jestli v roce 2007 už to vůbec šlo, protože on 
sice vyšel první iPhone, ale ještě to nějakou dobu trvalo, než bylo to SDK . Ale u nás to 47

určitě nebylo nic, o čem bylo nějak moc slyšet. […] My jsme předtim dělali 
weby.“ (Martin Š.) 

Martin Š. také uvádí, že výrazným faktorem při přechodu z vývoje webů 

na vývoj mobilních aplikací, pro ně byl potenciál trhu vývoje mobilních aplikací, 

který v Čechách na rozdíl od trhy vývoje webů nebyl saturovaný. 
„[…] my jsme k tomu vlastně došli tak, že jeden z těch projektů, na kterým jsme 

dělali, vyžadoval vlastně iPhonovou aplikaci. Tak jsem to zkusil a potom jsme s tím 
hrozně dlouhou dobu zápasili, protože nám to ze začátku nešlo a pak jsme naopak 
zjistili, že možná to bude naopak pro nás cesta, v tom dělat, jenom ty mobilní aplikace, 
ne jenom iPhonový, ale i mobilní z toho důvodu, že ten trh pro webový aplikace už byl 
natolik saturovanej, že my jsme neviděli šanci, jak bysme se mohli stát jedničkou a ani 
dvojkou, ani prostě desítkou. Ten trh byl přesycenej na všech úrovních, na úrovni těch 
velkejch, těch středních i těch malejch, takže tam by to asi šlo, ale trvalo by to hrozně 
dlouho, a ty mobilní aplikace nás hrozně nakoply v tomhle. Tím, že jsme byli první, tak 
jsme se dokázali prosadit v tomhletom.“ 

Game designer  Jan T. se před vývojem her na iOS věnoval vývoji, jak 48

sám říká, hardcore PC her a vyjadřuje se i k odlišnosti afordancí platformy PC 

od iOS.  

 firma Inmite46

 SDK - z anglického výrazu software development kit neboli systémový vývojový 47

nástroj. Jedná se o vývojový prostředek pro programování aplikací.

 Game designer má na startosti vymyšlení a formulaci hry – od herního konceptu po 48

designové dokumenty
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„Moje práce spočívala v navržení konceptu tý hry, designu a z velký části i 
realizace a vzhledem k tomu, že to byla jiná platforma, tak pochopitelně se k tomu váže 
i dost jinej design, protože ty rozhraní, který je prostě klávesnice, myš, nabízí jako dost 
jiný možnosti. Vlastně i celá ta hráčská skupina je úplně jiná, která to potom 
konzumuje. My jsme dělali poměrně jako hardcore hry pro docela dost úzkej segment 
lidí, dost jako na míru […]“ 

Další respondenti se profesi věnují pouze krátce a k vývoji pro iOS se 

dostali přes kamarády nebo známé. Například Jan K. se k vývoji pro iOS dostal 

koncem minulého roku. 
„Předtím teda jsem věděl, že samozřejmě něco takovýho existuje, pokukoval 

jsem, ale reálně jsem ani nic jako neskečoval nebo nezkoušel jsem nic. Neměl jsem 
jakoby nějak důvod prostě. Pak mě oslovili kluci, se kterejma se teda znám už delší 
dobu ze školy a jako s těma jsme si řekli, že by to bylo fajn to zkusit a pro mě to byla 
spíš taková výzva, zkusit si něco novýho, neřešit furt ty samý věci.“ 

Kateřina Z. začala s vývojem pro iOS jako level designérka  stejně jako 49

Jan K. minulý rok.  
„Tak my jsme to vlastně začali dělat loni v červnu někdy. A to jsme se tomu 

začali víceméně věnovat i profesionálně, protože vlastně jsme si řekli, že to zkusíme a 
tak jsme to zkusili. Nevím, jestli se dá říct, že teď to děláme profesionálně, ale snažíme 
se, no.“ 

Přes známé se k vývoji aplikací pro iOS dostalo i duo indie vývojářů, 

přičemž Tomáš H. zmiňuje, že se programování v Objective-C na projektu učil a 

od klienta dostali k práci počítač Mac: 
„Na vsi v Leskovci vedle nás bydlí nějaká vzdálená teta, ta má syna a to je něco 

jako bratranec mého taťky nebo něco takového, máme tam prostě nějaké rodinné 
vztahy a on jednou přišel s iPadem, což byla tehdy strašně nová věc a ukázal nám 
prostě na čem pracuje, že dělá mobilní aplikace. […] A ukázal nám, že shánějí nějakého 
programátora a já jsem tehdy programoval v C Sharpu  ze školy, tak jsem něco 50

zvládal, tak jsem říkal, že programovat umím, ale že neumím programovat to, co chtějí 
oni, ale že se to klidně naučím, takže jsme se s nima potkali a potom mi přišlo, že by 
bylo lepší, kdybysme to dělali společně, protože Martin tehdy taky hodně programoval 
a oba jsme tak nějak programovali dohromady a ve škole jsme měli společné skoro 
všechno. Zajeli jsme teda do Prahy a… no první nám poslali teda Mac […] a takže jsme 

 level designér kostruuje za pomocí základních komponentů hry jednotlivá kola hry, 49

která hráč hraje během celé hry jako celku. Pokud se jedná a složitější a větší hry, level 
designér může často stavět i 3D modely a programovat ve skriptovacích jazycích.

 programovací jazyk C#50
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jako na tom začali pracovat, tohle jsme dělali docela dlouho, několik měsíců jsme na 
tom pracovali.“ 

Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že v době před příchodem iPhonu 

byli téměř všichni studenty a věnovali se během studia vývoji webů, webových 

aplikací a PC her. Rozlišují afordance iPhonu co se týká vývoje a zaměřují se na 

vývoj pro iOS aplikace v mladém věku s tím, že vnímají potenciál nového trhu 

oproti saturovanému trhu webových aplikací, webů apod. K vývoji pro iOS se 

dostávají ať už společně s kamarády, tak přes známé či sami jako pozvolné 

vyústění studia a práce v IT. 

4.2 Zkušenosti a priority při práci 

Kromě motivace k vývoji pro iOS a počátkům vývoje je důležité vymezit 

také jak vývojáři definují své priority při práci. Tázala jsem se respondentů na co 

kladli důraz před příchodem iPhonu a v začátcích vývoje mobilních aplikací. 

Jejich odpovědi se vyznačovaly několika hodnotami. Jednou ze 

zmiňovaných hodnot je důraz na design: 
„Tak já vždycky měl rád design a grafiku, když to bylo použitelný, uživatel se s 

tím prostě nezlobil, s tím rozhraním, což některý aplikace na Windows, prostě to lidi 
naprogramovali aniž by o tom přemejšleli, takže jakoby tu filozofii, co zastává Apple, to 
jsem měl už jako dřív, a i jsem ji propagoval nebo než jsem jí viděl u Applu, tak jsem jí 
viděl u vývoje webových stránek, takže… moc se toho nezměnilo. Jen jsem přešel na 
jinou technologii.“ (Jiří O.) 

V opačném případě se naopak stalo, že byl kladen důraz více na 

technickou stránku při opomínání stránky vizuální: 
„Já bych věděl, co naší prioritou ze začátku úplně nebylo. My jsme se snažili 

rozumět technický stránce, protože to byla nová věc a snažili jsme se ty aplikace jako 
vlastně programovat co nejlíp, což znamenalo, že ze začátku nám, ale jako jenom chvíli, 
jenom ze začátku, unikal ten design, ta grafická podoba. […] ze začátku jsme to asi 
nebrali jako dostatečnou prioritu, jaká by to měla bejt a tak, takže ale to jsme relativně 
krátce potom spravili.“ (Martin Š.) 
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Rozhovory s dvěma vývojáři také vyjevily zajímavý fakt, který podle nich 

ovlivnil začátky vývoje pro iOS v Čechách. Vývoj pro platformu iOS byl dlouhou 

dobu uzavřený a byl možný pouze za předpokladu, že vývojář vlastnil software 

Xcode, který je od společnosti Apple sice zdarma, ale základní podmínkou je 

vlastnit hardware s operačním systémem Mac, tedy ideálně počítač Apple.  51

Kateřina Z. popisuje situaci vývoje pro iOS v Čechách po představení iPhonu 

takto: 
„No, netroufám si teda odhadnout, ale můj velmi nekvalifikovaný odhad je, že 

to asi nebylo moc daleko, ještě kor na ten iOS. Na ten Android to bylo určitě lepší, ale 
pro ten iOS, tady je to všechno těžko dostupný, tim, že se to musí dělat přes ty Macy, 
spíš bych řekla, že se tomu věnovaly jen jakoby nějaký ty větší studia. Teď už je to 
víceméně dostupný pro každýho.“ 

Možnou horší dostupnost počítačů od Apple v době počátků iOS u nás 

dokládá i výpověď Jiřího O., který si ke studiu vývoje pro iOS koupil počítač z 

„druhé ruky“:  
„No, takže já vím, že to začalo tím, že jsem si koupil na aukru Maca starýho a 

tim to začlo. Jsem měl tutoriály a začal jsem potom zkoumat, jak to funguje.“ 

Každý z respondentů se tedy před příchodem iPhonu soustředil na něco 

jiného. U několika vývojářů byl prioritou design, u jiných zase spíše technická 

stránka s tím, že design opomínal. Respondenti se také shodují, že s příchodem 

prvního iPhonu u nás vývoj na iOS ještě nebyl a začínal později. 

5. Design aplikace pro iOS 
V této kapitole se budu věnovat především designu aplikací pro 

platformu iOS. Budeme se zabývat nejen popisem vzniku aplikace, ale také 

představě vývojářů o tom, jak by měla vypadat kvalitní aplikace, co pro ně 

znamená design aplikace, jak ho definují, jak se vyvíjel design iOS aplikací v 

čase a také jaké jsou afordance platformy iOS a jak s nimi vývojáři pracují. V 

neposlední řadě se pak ptám na vize vývojářů - zajímá mě, jak si představují 

mobilní aplikace v budoucnosti, jak by měly vypadat a jak by mohly fungovat. 

 více v teoretické části práce v kapitole Vývoj mobilních aplikací51
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Vymezení pojmu design je nesnadné a záleží na tom, v jaké šíři pojem 

chápeme. Respondenti se v definici designu většinou shodují. Design vnímají 

jako určitou souhru vizuální a funkční stránky aplikace. 
„Pro mě to znamená v podstatě, že je hrozně jako důležitý to propojení toho, jak 

to hezky vypadá a jak se to hejbe, takže jakoby ty interakce, to je podle mě dneska alfa 
omega úplně všeho. Pro mě jakoby design aplikací znamená vyřešení interakcí s 
uživatelem, aby ten uživatel v každou chvíli věděl, co ten mobil aktuálně dělá a jestli na 
můj nějakej požadavek dělá přesně to, co sem očekával, a já vím, co prostě teďka dělá. 
To je podle mě základ toho designu, aby to dělalo to, co si myslíš, že to dělá.“ (Jan K.) 

Podobně o designu smýšlí i Martin Š.. Aplikace je v podstatě podle něj 

řešením určitého problému a design je pak způsob, jak tento problém řešit. 

Tvrdí, že design je podle něj tedy: 
„ […] víc, než jenom obarvování tlačítek. Grafika je pro mě relativně jenom malá 

část toho designu, spíš to beru jako to, jak ta aplikace vlastně má fungovat celá. 
Samozřejmě část je grafika, část je to, jak uživatel interaguje s tou aplikací a část je 
uživatelský rozhraní, ale de facto design je o tom, že ta aplikace řeší nějakej problém, že 
jo, nebo ta aplikace má ňákej účel, a to jakým způsobem to má řešit, že jo, tak to je 
vlastně ten design. Takže to je vlastně samotná definice toho produktu, ten design. To 
je důležitý no.“ 

Vývojář pro iOS Jiří O. o designu uvažuje neprve jako o vizuálnu, ale poté 

zdůrazňuje i funkční stránku. Design aplikace je pro něj: 
„[…] nejvíc důležitý. To, co je v podstatě na pozadí tý aplikace, vůbec nikoho 

nezajímá, to je v podstatě jenom pro ty programátory, ale ten design je prostě důležitej 
pro ty lidi, který ho používaj. Já si prostě z App Storu stáhnu aplikaci, která vypadá 
pěkně. Když byl ještě iOS 6 a někdo to prostě nabastlil způsobem a lá Windows, že tam 
dal nějaký průhledný pozadí a tak, tak to se mi prostě nelíbilo. Já se prostě vnímám 
jako ten klasickej uživatel těhletěch věcí, takže design je důležitej a myslim i graficky i 
funkčně. […] A co to pro mě je? To jak to na mě působí a jak to se mnou komunikuje.“ 

Zajímavé je, jak Jiří O. sám sebe definuje jako „klasického uživatele“ a dále 
tohoto uživatele popisuje jako někoho, komu záleží na designu, tedy design je pro něj 
důležitý a to po funkční i grafické stránce.  

Naopak vývojář Jan B. a herní designérka Kateřina Z. design vidí více ve 

funcionalitě a vizuální stránku považuje za méně důležitou: 
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„Design aplikace je pro mě důležitý, protože se to musí ovládat dobře a není pro 
mě důležitý design jako design, ale jako user experience  je pro mě důležitá. Může to 52

vypadat škaredě a může se to používat perfektně.“ (Jan B.) 
„Tak design aplikace jako takovej si teda nepředstavuju grafickej design, i když 

to s tím taky částečně souvisí, ale úplně přesná podoba grafiky to jako není to, co si 
představuju. Já pod game designem vidím samotnej ten jakoby návrh, tam patří UX , 53

celková ta funkčnost, patří tam třeba i ten level design, designování těch vlastně levelů 
jednotlivejch. Patří tam různá komunikace, různý hlášky, celková vlastně komunikace s 
tím uživatelem, všechno co on vidí je game design.“ (Kateřina Z.) 

Herní design má, jak Kateřina zmiňuje, určitá specifika oproti designu 

běžných uživatelských aplikací.  

Z rozhovorů s repondenty tedy jasně vyplývá, že design mobilní aplikace 

je v procesu vývoje pro ně velmi důležitý či dokonce nejdůležitější. Co se týká 

pohledu na pojem design jako takový, tak zde se názory již mírně rozcházejí. 

Design vidí jako řešení a dále také jako funkcionalitu a vizuální stránku. Ne 

všichni ale rozumí pojmu design jako spojení funkční a vizuální stránky. Design 

se podle některých vyznačuje hlavně tím, jak aplikace funguje a zcela jiné je to 

také u her. 

5.1 Kvalitně vytvořená aplikace: Afordance platfotmy 

V této podkapitole se snažím shrnout názory vývojářů o tom, jak by měla 

vypadat kvalitně vytvořená mobilní aplikace a propojuji jejich výroky s teorií 

afordancí v rámci produktů Apple, ať už jde o software nebo o hardware. 

Jak již uvádím v teoretické části mé práce, uznávaný kognitivní psycholog 

a bývalý viceprezident společnosti Apple Donald A. Norman ve své knize  54

demonstruje každodenní boj uživatelů se špatným designem věcí, jako je užívání 

nepřehledně značených otočných dveří, ve kterých může zůstat člověk nechtěně 

uvězněn nebo často zbytečně složité rozvržení tlačítek dálkového ovladače 

 user experience - anglický výraz pro uživatelský prožitek52

 UX - z anglického user experience53

 NORMAN, Donald A. Design pro každý den. 2010. vyd. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 54

978-80-7363-314-1 
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znepříjemňující prožitek ze sledování televize. V knize jsou citovány již poměrně 

starší příklady podpory dobrého i špatného designu různorodých produktů, jsou 

přesto stále aktuální i v dnešní době. Lidská mysl a vnímání osobních potřeb 

jsou již několik let relativně stejné , protože uživatelé chtějí snadno ovladatelné 55

produkty splňující funkcionalitu a přitom jsou specifické svou líbivou vizuální 

stránkou. Chtěným úspěchem výrobce jsou příjemné pocity naplnění a 

uspokojení potřeb uživatele.  56

Podobně si představuje kvalitní aplikací několik respondentů, kteří vidí 

dobrý produkt jako řešení problému či naplnění potřeb uživatele: 
„[…] dostávam nápady, že vidím proste v pravom reálnom svete a môžem ich 

vyriešiť nejakou aplikáciou a takto vznikajú tie riešenia. To nie sú úplne nápady, sú to 
riešenia.“ (Michal K.) 

„[…] aplikace řeší nějakej problém, že jo, nebo má nějakej účel.“ (Martin Š.) 

Jan K. zmiňuje, že vidí budoucnost aplikací v propojování potřeb 

uživatelů s kontextem, k čemuž se dostaneme v následující podkapitole, která se 

věnuje vizím vývojářů. 

Kromě kontextu potřeb a řešení respondenti uvažují i o funkcionalitě. 

Jan B. si kvalitně vytvořenou aplikaci představuje takto: 
„No tak technologicky musí být samozřejmě dobře udělaná, naprogramovaná, 

ale ve výsledku je to zase user experience. Je to o tom, jak se to používá, protože z toho 
člověk zjišťuje, jestli to jako funguje nebo ne. Může to být prostě krásně 
naprogramované, ale když to nebude prostě fungovat pro uživatele, že se tam nevyzná, 
tak to nefunguje ta aplikace.“ 

Zmiňuje také, že na iOS jsou všechny aplikace vytvořené podobně a 

považuje to v rámci afordancí platformy, tedy Apple produktů za výhodu i 

nevýhodu. 
„No, tak je špatně, že tam je malá diverzifikace a tomu uživateli to může přijít 

jakože to je všechno stejné, dobře je to naopak proto, že se mu to jednoduše ovládá 
všechno a vlastně to zná - když si stáhne novou aplikaci, tak ví jak jí má ovládat ve 
většině případů.“ 

 ibid.55

 Web Expo. Malá kognitivní psychologie pro velký interakční design [online]. 2012 [cit. 56

2012-12-12]. Dostupné z: http://webexpo.cz/praha2012/prednaska/mala- kognitivni-
psychologie-pro-velky-interakcni-design/ 
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Jan K. uvažuje podobným způsobem o afordancích aplikace. Musí podle 

něj být jasné a pochopitelné: 
„[…] jakmile se něco udělá tak, že to ten člověk nepochopí, tak v podstatě 

jakoby ta aplikace je pro něj neužitečná, špatně použitelná, nelíbí se mu, nemá jí rád a 
v podstatě tím to celý padá, že jo, takže pro mě to je úplný základ.“ 

Podle dvojice indie vývojářů závisí kvalita aplikace především na dobré 

funkčnosti: 
„[…] když děláme aplikaci, tak musí být dokonalá, co se týče funkčnosti, prostě 

nesmí tam být žádné chyby, nesmí padat, nesmí to člověku připadat divný, to co ta 
aplikace dělá.“ (Martin T., Tomáš H.) 

Michal K. zdůrazňuje, že každá aplikace je unikátní a nelze definovat 

kvalitně vytvořenou aplikaci jako jednoduchou nebo složitou. Podle něj záleží 

více na přehlednosti a srozumitelnosti afordancí a určité stejnorodosti - 

podobně jako Jan B.: 
„Podľa môjho názoru je kvalitnou aplikaciou aplikácia YO, či to poznáte. 

Aplikácia nevie nič viac, len vlastne posiela Yo. Tak to je napríklad podľa mňa kvalitne  
urobená aplikácia, ale proti aplikacií Facebook, ktorý je obrovský a zložitý, to proste 
nevie nič, ale obe sú relatívne dobré aplikácie, či že povedať v čom…je to strašne 
subjektívne, ako fakt to závisí na tej aplikácií, ale mala by mať každopádne nejak 
obecne čistý design, mala by byť prehladná, úplne rovnaká na každej obrazovke, aká je 
úloha toho usera a čo je ta akcia. Musí mať akciu, aj keď je to akcia späť , musí mať tú 57

akciu. Nesmieme sa proste dostať do toho, že ten užívateľ pozerá na obrazovku a nevie 
akú akciu má vykonať, tak to v podstate vypne, tu aplikáciu.“ (Michal K.) 

Samotné pochopení afordancí je determinováno také kulturou 

pozorovatele, sociálním zázemím, zkušenostmi a záměry. 
„Potom samozrejme je to trošku iné vo východných krajinách, typicky Čína, 

Korea a Ázia celkovo, kde vlastne - ale to sú asi tie možno aj kulturné rozdiely, keď sú 
vlastne tie aplikácie - vyzerajú dáko, vyzerá design inak a ľudia ich používajú inak, že 
vlastne appky zo západu fungujú naopak. A vlastne aj veľké spoločnosti ako Facebook 
zápasia s tým, že evidovať málinko pozmenenú verziu pre tých Aziatov, pretože ono 
proste, je ich masa a fungujú inak ako inde.“ (Michal K.) 

Game designer Jan T. tvrdí, že by kvalitní mobilní aplikace měla být: 

 akcia späť - myšleno fuknce o krok zpět57
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„[…] rychlá, snadno použitelná, intuitivní a klást před toho uživatele co nejmíň 
překážek, snažit se zredukovat počet kliků nebo ten počet akcí, který člověk musí 
udělat jako na naprostý minimum. Myslím si, že dobře nadesignovaný aplikace 
fungujou tak, že je je člověk schopnej obsloužit maximálně dvěma kliknutíma. A to se 
týká v podstatě nejen her, ale jakejchkoliv jinej služeb.“ 

Jan T. poté téma afordancí aplikací rozvádí dále a pouští se do srovnání 

afordancí uživatelského rozhraní Apple ve srovnání s Googlem a jako příklad 

uvádí vzhled UI a efekty při interakci s produkty tak, aby byly afordance 

intuitivnější a více srozumitelné a akce díky animacím responsivnější.  Jeho 58

výpověď je z hlediska poskytnutých informací velmi hodnotná, věnuji mu proto 

více prostoru: 
„[…] tohleto byl prostě vždycky lepší přístup, když to tlačítko bylo prostě fyzicky 

vystouplý a bude vypadat jako něco, čím se prostě tahá, protože to lidi ze svý praktický 
zkušenosti znaj a vědí, co s tím dělat i v tom prostoru.  

To s čím teďka vítězoslavně přichází designéři Googlu a říkaj tomu material 
design, že vlastně jako všechny ty věci jsou v nějakejch vrstvách a vždycky vidíš kam 
odjedou nebo odkaď přijedou, že jsou vlastně jako fyzicky v tom obrazu, tak to jako 
Apple věděl odjakživa a všechny ty aplikace sou tímhletím způsobem navržený.  

Oni tam ty přechody mezi aplikacemi nejsou prostě jenom jako líbivý efekty z 
Powerpointu. Oni opravdu plněj ten účel tý prostorový orientace uvnitř tý aplikace a 
jsou to jako různý detaily, kterýma oni jednak schovávaj to, že ta akce nějakou dobu 
třeba trvá, ale dávaj jakoby jasně vidět, odkaď se kam člověk dostává.  

To je dobře vidět třeba na aplikaci fotoaparátu, kterej nejenže nejspíš musí už 
umět třeba v systému vždycky běžet na pozadí, bez ohledu na to, jestli ho uživatel vypl 
nebo co s ním dělá, tak já myslím, že je nastartovanej od začátku, aby ten vstup do něj 
byl prostě okamžitej a potom když ho načítáš, tak vidíš, že se otevírá ta clona, což je 
dostatečný množství času na to, aby jako oni schovali, že teprve jako podrendrovávaj 
pod tím ten obraz, kterej je schovanej tou clonou a současně vidíš - tohle je prostě 
clona, takže se tím bude fotit a když zmáčkneš tlačítko, tak se ta clona zavře, takže 
prostě vidíš, teďka sem to zmáčkl, mám na to okamžitou odpověď.  

To je důležitý na Applu v designu a to co jako Androidu hrozně dlouhou dobu 
chybělo, ta totální response na jakoukoliv akci. Cokoliv uvnitř toho systému uděláš, na 
jakýkoliv tlačítko šáhneš, jakou aplikaci voláš, má vždycky okamžitou response. 
Nemusí se to ještě stát, protože se to ještě nezpracovalo, ale vždycky ti nabídnou 
animaci nebo něco, co tě jakoby ukonejší na ten okamžik, než se to prostě vyřeší. To si 

  V teoretické části se zvýraznění možnosti stisknutí tlačítek a jiných úkonů k 58

usnadnění percepce afordance věnuji extenzivněji v kapitole Technologické afordance
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myslím, že je naprosto zásadní a to je jako mimochodem vlastně společný i s těma 
hrama. To co je na designu her vždycky jako nejzásadnější je, aby byly responsivní v tý 
interakci s tím uživatelem. Ta interakce musí bejt oboustranná.“ 

MacLean et al. uvádějí ve svém díle podobné příklady, i když z jiného 

hlediska a na jiné platformě - afordance tlačítka na obrazovce představená 

netechnicky založeným uživatelům. Uživatelé intuitivně pochopili, že tato 

tlačítka se dají stisknout za pomoci myši - tlačítka na obrazovce, zdá se, 

vyčnívají z obrazovky, a tím dovolují stisknutí, ale již ne pohyb nebo editaci. Jan 

T. o srozumitelnosti afordancí v rámci produktů Apple uvažuje dále a podobně 

jako MacLean et al. doporučuje produkt představit netechnicky založeným 

uživatelům a pozorovat je při práci s nimi: 
„Já myslím jakože nejlepší poznání toho, jaká je filozofie Applu, je prostě vzít 

dvě zařízení, jako Androidí třeba tablet a iPad a dát ho rodičům a pozorovat co oni 
dělaj, jaký funkce od toho očekávaj a jestli je tam nacházej nebo ne a zjistíš, že ty 
funkce, který ty nepovažuješ za zas tak jako zásadní a nevíš, proč jsou na první stránce, 
tak to je to první, kam oni se jako dívaj a to první, co chtěj použít.“ 

Uživatelská jednoduchost a intuitivnost Apple produktů koreluje i s 

postojem ke kvalitě Jiřího O.: 
„[…] tak by to mělo být na co nejmíň kroků, no to je v podstatě největší zásada. 

Na co nejmíň kroků a aby to bylo přehledný.“ 

Další zmiňované kritérium kvality představuje podmínka, že se jedná o 

produkt, který někdo vyžaduje, potřebuje, nebo ho někdo nějakým způsobem 

uvítá - jak říká Martin Š., má nějaký product market fit : 59

„Takhle, ta aplikace je ve finále nějaký produkt a musí mít, že jo, nějakej jakoby 
product market fit, tzn. že musí to bejt produkt, kterej někdo chce, kterej je k něčemu 
dobrej. Samozřejmě to je jako složitější, protože on se dá dobře exekuovat produkt, 
kterej nikdo nechce. Dá se udělat aplikace - a takovejch případů je spousta - která bude 
mít skvělou grafiku, bude perfektně naprogramovaná, ale když to bude produkt, kterej 
vlastně nikdo nepotřebuje, tak potom je na zvážení, jestli to jakoby je kvalitní, ale tak 
jako samozřejmě to má ty složky, že by měla mít dobrý uživatelský rozhraní a že by 
měla bejt stabilní a tak no, tak z tohohle hlediska jo, ale ve finále je vlastně 

 product market fit - anglický výraz pro vhodné zařazení produktu na trhu59
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nejpodstatnější, jestli je tam ten product fit, jestli pro tu aplikaci je trh, jestli jí někdo 
chce.“ (Martin Š.) 

„Tak ono jako každá aplikace má nějakej design. Tady jde o to, co jsou cíle toho 
designu. Některý lidi si ty věci si ty věci dělaj jako pro sebe, což je asi v pořádku, ale 
nevím, jestli očekávaj teda, že to potom prodaj. A jiní se to potom snažej vyrobit pro 
nějakou konkrétní skupinu uživatelů. Já jako inklinuju spíš k tomu dělat ty věci pro 
sebe a pro lidi, který jako doufám, že maj podobnej vkus jako já, protože když už tím 
trávim svůj volnej čas, tak chci dělat něco, co pak budu chtít i jako já hrát. V jedné 
nejmenované mezinárodní firmě jsem si užil dost vyrábění pro lidi, se kterejma bych to 
asi já hrát nechtěl, takže to vidím takhle no.“ (Jan T.) 

Game designérka Kateřina Z. rozlišuje kvalitní aplikaci - hru, a ostatní 

typy mobilních aplikaci. Kvalitní hra má podle ní jiná specifika a vyznačuje se 

především funkcí bavit: 
„U těch her je to třeba jinak než u klasickejch aplikací, který sloužej k něčemu. 

Tam by měla hrát prim ta funkce. U těch her, tam je to spíše o tom prožitku no. Takže 
jako obecně by se měla dobře používat, měla by bejt jasná a samozřejmě i hezká, 
protože to maj lidi rádi, i když jako to není úplně nutný. No a u těch her, hlavně by 
měla bavit, ale říkám, obecně u těch aplikací, když to bude aplikace na hledání 
vlakovejch spojů, tak ta je bavit nemusí no, tam by to zas hlavně mělo fungovat a mít 
dobrou databázi.“  

Z analyzovaného materiálu se rýsuje určitá definice kvalitní aplikace tak, jak na 
ni nahlíží vývojáři. Samotná aplikace je podle respondentů řešením problémů a potřeb. 
Měla by mít funkce na co nejmíň kroků, intuitivní ovládání a měla by být responsivní. 
iOS aplikace pak toto kritérium splňují díky responsivním animacím, tedy efektům, 
které mají dát uživateli najevu rychlou odezvou, že se proces rozbíhá. Uživatel má tedy 
pocit, že na nic nečeká. Každá aplikace by prý také měla mít svůj cílový trh, tedy 
něčemu sloužit a naplňovat potřeby uživatelů. Nestačí tedy, aby aplikace byla dobře 
naprogramovaná a dobře vypadala, jak říkají vývojáři, ale je třeba, aby měla svůj 
potenciální trh. U her je pak důležitá fuknce bavit. Tímto jsme si tedy definovali v čem 
vidí vývojáři kvalitní mobilní aplikaci. V následující kapitole se zaměříme na vývoj 
kvality mobilních aplikací v čase. 

5.2 Vývoj kvality aplikací pro iOS 
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Vývoj kvality aplikací pro iOS v čase od otevření App Storu vývojářům do 

dnešní doby bylo poutavým tématem k rozhovoru a analýza přinesla několiv 

zajímavých perspektiv v nahlížení na těchto pár uplynulých let - je klíčové si 

uvědomit, že se skutečně jedná o relativně nový obor a vývojáři na něj tak, ač 

jsou mladí, nahlížejí. 
„[…] vzniká ten trh teprve, takže… no možná už ne teprve vzniká, ale oproti 

tomu, jak se vyvíjejí ostatní aplikace, jak dlouho se vyvíjí weby a tak dál, tak je to 
relativně v plenkách, takže každý rok, každý měsíc hraje nějakou roli, a lidi postupně 
přejímají ty nápady jako: Twitter jako první udělal Pull to refresh , Facebook jako 60

první udělal snad ten Drawer … jak se tomu říká, no a pak Pull to refresh začali 61

používat úplně všichni a ten Drawer je i jedna jako z variant.“ (Jan B.) 

Rozhovory s oslovenými vývojáři ukazují, že pro velkou část z nich 

představují první aplikace od Applu jakýsi vzor kvality, který po nějakou dobu 

nastoloval určité standarty vývojářům, ale zároveň zmiňují obrat v poslední 

době, kdy produkty Apple už nejsou na první příčce jak po stránce softwarové, 

tak hardwarové a konkurence je na stejné úrovni, ne-li na lepší. 
„[…] první aplikace co byly, byly udělaný Applem, když si člověk koupil první 

iPhone, tak tam měl kalkulačku a e-mail a poznámky a tyhlety věci od Applu a dlouhou 
dobu to byly vlastně nejkvalitnější aplikace, který člověk mohl vlastně mít, minimálně z 
hlediska toho designu právě […], tak to než se podařilo vlastně doběhnout v kvalitě 
toho uživatelskýho rozhraní a ve významu toho designu právě ten Apple vlastně 
samotnej, tak to hrozně dlouho trvalo, vlastně to bylo tak, že Apple definoval ty 
standardy, Apple definoval ty best practices a ti vývojáři to jenom jako dobíhali a 
snažili se ty aplikace více méně udělat tak, jako kdyby to byl Apple, tomu Applu se tím 
snažili přiblížit a myslím si, že už to tak není, […] ta inovace už vychází z těch třetích 
stran a občas Apple to dobíhá a občas Apple implementuje ty věci, který jsou 
vymyšlený těma designérama těch aplikací, který se stahujou z App Storu.  

Třeba typickej příklad je, nevím jestli to byl první Twitter anebo jestli někdo 
jinej, myslím, že Twitter to byl, kdo přišel s takovym tím pull to refresh, takovym tím 
indikátorem, kdy se refreshujou  ty zobrazení a Apple to adoptoval pozdějc a to je 62

jenom jeden příklad že jo… Takže si myslím, že ten ekosystém předběhnul Apple, to je 
jeden z těch hlavních posunů.“ (Martin Š.) 

 Pull to refresh je funkce vně aplikace, která se dá přeložit jako aktualizace tažením60

 Drawer je typ uspořádání vně aplikace, kdy drawer je jakýsi šuplík, který se vytahuje 61

tažením prstu ze strany obrazovky

 refreshovat - z anglického výrazu refresh - obnovit62
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Michal K. potvrzuje, že v nastavování laťky standartů Apple spíše 

stagnuje a to dlouhodobě. Apple podle něj naopak poslední dobou uvádí na trh 

produkty, které nejsou připravené k efektivnímu denodennímu užívání a děje se 

tak jak v rovině hardwaru, tak softwaru: 
„Ja si myslím, že paradoxne tá kvalita trochu ak nie klesá, tak stagnuje, pretože 

ten vývoj sa už nejakým spôsobom, okrem nejaké iOS 7, v ktorej bol nejakým 
spôsobom zásadný redesign, nemám ja osobne pocit, že by sa tie aplikácie nejak 
zmenily. […] Ja si myslím, že to bol veľmi rýchly vlak od toho roku 2007 do roku 
2011/2012 a tam od toho roku 2012 cítim stagnáciu a príklad može byť napríklad 
momentalny stav, kedy Apple má problémy s designom iPhonu 6, ako takého, ako 
zakladné má problémy s iOS 8, typicky uživateľom vypadáva signál alebo nejde vôbec 
volať z telefónu, či že takéto veci sa nestávajú a dneská si myslím, že ten prístup toho 
Applu je lacnejší a vychádzajú menej kvalitnejšie softwérové nebo hardwérové 
produkty.“ 

Zcela opačně se na vývoj kvality iOS aplikací v čase dívá respondent Jiří 

O., který posun kvality nevnímá vůbec - připadají mu funkčně zcela stejně 

dobré: 
„Nevnímám, já myslím, že jsou ty aplikace pořád stejně dobrý, protože když to 

tak řeknu, tak ty aplikace neuměj tolik věcí, pořád uměj to, co jakoby, třeba pět 
funkčností ty aplikace maj a ty měly, když to řeknu na tomhletom měřítku, tak maj i 
teď.“ 

Jak vyplývá z výpovědi Jiřího O., aplikace pro iOS se vyznačují omezeným 

počtem funkcí, tedy určitou jednoduchostí, která se podle něj v čase nemění. Co 

se týká funkcí samotných aplikací, Jan T. popisuje vývoj, který směřuje spíše 

opačným směrem a to k složitějším aplikacím a nutnosti inovací v oblasti 

zobrazování dat na příkladu aplikace Facebook: 
„[…] aplikace mají tendenci bejt čím dál zahlcenější obsahem a tlačítkama a 

nastavením a dalšíma funkcema tím, jak se snažej ty soutěžící služby nabízet to, co 
ostatní, tak jako neodvratně vždycky dochází k tomu, že co byla elegantní jako rychlá 
služba se neustále prostě zesložiťuje. Jako Facebook je na tohle úplně skvělej k 
pozorování. Nakonec se úplně dostali až do stavu, kdy museli vydat Papers aplikaci, 
která se teda netváří ani jako že je Facebook a akorát tahá z Facebooku data a snaží se 
je ukázat nějak pěkně a čistě, protože samotná ta nativní aplikace Facebooku už je 
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takovej jako mess , takže s tím ani nikdo nechce jako už moc dělat, protože to neběží, 63

takže řekl bych, že díky tomu dochází ke spoustě entropie uvnitř těch aplikací, ale 
současně se hodně profesionalizuje ten samotnej layout.“ 

Kateřina Z. a duo indie vývojářů ještě dodávají  k samotnému vývoji 

aplikací:  
„[…] vyvíjí se to pořád, takže ten posun tam určitě bude, už od tý doby, co jako 

to znám a sleduju, tak ten posun tam je každopádně, ale to je těma technologiema a 
prostě pro ty vývojáře je to jednodušší. Prostě už jenom vyvíjet v tom Unity  je daleko 64

jednodušší, než prostě vyvíjet nativní aplikace na iOS od začátku, takže ten posun tady 
určitě bude.“ 

„Jakoby určitě cítím ten posun v kvalitě už jenom kvůli tomu, že víc lidí má to 
zařízení a je víc vývojářů a je větší konkurence. Určitě bych řekl, že velký. Aplikace na 
původním iPadu byly hrozný.“ (Tomáš H.) 

„Taky je pravda, že když byl store  ještě úplně prázdný, tak tam lidi dávali věci, 65

které napsali za odpoledne, jako prdící appku nebo píčovou appku a teď člověk na to už 
tolik nenarazí, protože je tam mnohem víc lepších aplikací.“ (Martin T.) 

Apple byl pro respondenty dlouhou dobu vzorem kvality a první aplikace, 

které vydával se vyznačovaly svou kvalitou. To se ale s postupem času podle 

vývojářů měnilo a inovace vychází nyní spíše z třetích stran. Objevily se i názory, 

že kvalita softwaru i hardwaru od Applu v poslední době stagnuje a na trhu se 

tak objevují produkty, které nejsou připravené k distribuci, příkladem iPhone 6. 

Na druhou stranu samotný vývoj se díky novým technologiím stále více 

zjednodušuje. 

5.3 Vize vývojářů: aplikace budoucnosti 

Velmi mě zajímal odhad kvalifikovaných profesionálů z oboru a jejich 

představy o budoucnosti mobilních aplikací z hlediska jak vizuálního, tak 

funkčního. Ptala jsem se respondentů, zda-li by mi mohli popsat, jak podle nich 

budou vypadat mobilní aplikace v budoucnosti. 

 mess - anglický výraz pro nepořádek63

 Unity je software k vývoji mobilních aplikací64

 store - myšleno App Store65
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Vyskytlo se hned několik různých názorů. Jednoznačně však převažovala 

představa o zjednodušování aplikací a to v několika rovinách. Podle Kateřiny Z. 

se mobilní aplikace budou zjednodušovat hlavně co se týká funkčnosti: 
„Tak bejt Steve Jobs, tak řeknu, že podle toho, jak budou vypadat iPhony a 

iPady, ale jako nevím, podle mě se budou zjednodušovat, asi ne v daleký budoucnosti, 
ale určitě v tý bližší. To je vidět i teď, že se to pořád zjednodušuje, zjednodušuje a ty lidi 
nechtěj nic složitýho. Nic nad čím by museli přemejšlet, chtěj všechno vědět hned. To 
vlastně souvisí s rozmachem toho UX a tady těch oborů, kdy vlastně už se ty lidi 
věnujou primárně tomu, aby to pro ty lidi bylo jednoduchý, protože ty lidi to 
samozřejmě chtěj.“ 

Jan K. budoucnost vidí v systému sofistikovaného propojování potřeb 

uživatelů s kontextem a představuje si uživatelské rozhraní, které by fungovalo 

nezávisle a nejednalo by se již ani o mobilní aplikace: 
„No mě by se líbilo, kdyby to vůbec nebyly mobilní aplikace, ale byly to nějaký 

hologramy nebo něco, co mě nebude vůbec omezovat. Třeba líbilo by se mi, kdyby to 
třeba nebyly ani žádný brejle, prostě to UI by nebylo v podstatě na nic jakoby moc 
vázaný a jenom to nějakym způsobem jako fungovalo - jako třeba příjdu k zrcadlu a 
uvidím jaký je počasí, jak se mám oblíct.. Jo, jakoby zase propojovat ty potřeby lidí s 
tím kontextem, to by se mi líbilo. Přijdu do krámu a najednou by se mi někde zobrazil 
návod, kudy mám projít, abych si v tom daným obchodě nasbíral to, co chci ten danej 
večer prostě vařit a tak prostě pracovat s kontextem.“ 

Práci s kontextem a zjednodušování jednoznačně potvrzuje i Jan B. - 

aplikace budou podle něj nástrojem k propojování jejich uživatelů a budou 

fungovat více v lokálním kontextu a reagovat na své okolí. Aplikace bude: 
„[…] brát data ze sensorů, už z toho telefonu, aby poznala kde jsi, aby líp 

odpovídala, hlavně aby ti odpověděla na tvoje otázky a to může být Facebook, že ví kde 
je check-in, aplikace s fotkama, že ví, kde ta fotka byla vzatá, v jakém náklonu atd., 
vyhledávání, které ví, že jsi na nějakém místě, Foursquare, které ví, že tam jsi , tak ti dá 
jako nějaké doporučení, protože jsi zase v nějakém konkrétním místě. […] Bude tě to 
propojovat s kamarády víc, bude prostě víc propojovat lidi a bude to víc lokální. Budou 
se řešit věci iBeacons  pořád rok po tom, co fungujou, tak začínaj - v Česku 66

minimálně, takže ty aplikace budou víc vnímat, co je okolo. […] rozhodně se budou 
zjednodušovat, protože když máš víc informací o tom kontextu, ve kterém jsi, tak to 

 iBeacons je technologie prosazovaná společností Apple, která vysílá informaci k 66

mobilnímu telefonu pomocí Bluetooth. Technologii lze využít v marketingu
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můžeš zjednodušit, nemusíš zobrazovat všechny varianty, všechny příležitosti, ale 
můžeš zobrazit jenom tu jednu, třeba check-in, v tom daném místě, ve kterém zrovna 
jsi.“ 

V dnešní době jsou stále ještě počítače společně s mobilními zařízeními 

masovou záležistostí a to se podle Martina Š. změní. Po funkční stránce se podle 

něj budou mobilní aplikace ne nutně zjednodušovat, ale spíše obohacovat o další 

funkce tak, aby plně nahradily dnešní počítače. 
„[…] mobilní zařízení, nejenom telefony, ale i tablety, budou vytlačovat ty 

klasický desktopový počítače a myslím si, že jeden z těch důkazů toho je, jak teďka 
iPhone zvětšil v tom vývoji ty obrazovky, že mají větší screen.  Takže to je vlastně 67

trochu vítězství jakoby toho softwaru nad hardwarem v tom smyslu, že ten iPhone je 
větší, tak se s ním blbě pracuje, hůř se drží v ruce, člověk nedosáhne prstem přes celej 
ten screen a tak. Takže jako hardwarově to, že je to větší se asi těžko dá brát z 
uživatelskýho pohledu jako výhoda, ale otevírá to velký možnosti těm aplikacím, tím že 
jakoby jsou na větší obrazovce, tak se tam toho dá dostat víc a myslím si, že tohle je ta 
cesta, že to bude nahrazovat klasický PCčka a tím pádem ty aplikace budou bohatší co 
do funkcionality a bude se adoptovat i hodně funkcí, který tam dřív na mobilech nebyly 
typický. […] Takže myslím si jakoby, že co do funkcionality se to obohatí o to, aby to 
člověk mohl používat často, aby člověk třeba mohl mít jenom telefon a jenom tablet a 
nemusel mít vůbec desktop.“ 

Po vizuální stránce vidí Martin Š. dlouhodobý trend naopak ve 

zjednodušovaní a sám tento vývoj preferuje, ale připouští i možnost návratu k 

vizuálnímu napodobování reálných 3D předmětů, kterému se říká 

skeuomorfismus: 
„Tak jasný je, co se stalo v minulosti, ta podoba, co se týče tý grafiky a toho 

designu, tak došlo k tomu upuštění od takovýho toho skeuomorphic designu , toho 68

designu, kterej napodoboval reálný věci no a teď ty aplikace jsou právě takový jakože 
hodně vyčištěný, takový jakoby, že se hodně zaměřujou na tu funkci a že se snažej 
poskytnout uživateli to, co chce, což si myslím, že to je dobrej trend, nejsem úplně 

 screen - anglický výraz pro obrazovku67

 V souvislosti s afordancemi, kterým jsme se věnovali v rámci jedné z předchozích 68

podkapitol lze porovnávat dvě vlny grafického designu, skeuomorfický a flat design. 
Ještě nedávno populární skeuomorfický design velmi detailně kopíroval skutečné 
předměty formou 3D efektů. Aplikace pro čtení knih vypadaly jako skutečné dřevěné 
knihovny naplněné knihami, zápisník měl texturu papíru i s předtištěnými linkami a 
všeobecně se hodně používaly textury a iluze 3D reality. Tento trend byl typický 
především pro produkty Apple a ve své době si ho oblíbilo mnoho uživatelů. 
Skeuomorfismus byl přechodem od tradičního designu k dnešnímu plochému designu.
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velkej fanoušek jakoby grafickýho předvádění se těch aplikací, nemyslím si, že nějaký 
přehnaný efekty jsou benefit.  

V podstatě těm uživatelům jde o tu funkci primárně a ten design by to měl spíš 
jako umožnit, než že by měl nějak jako moc exhibovat z těch aplikací. Takže mě se 
tenhle stávající trend líbí, ale je možný, že to dojde do bodu, kdy to bude těm 
vývojářům připadat, že je to už vyčištěný moc a budou chtít zase něco grafičtějšího, tak 
to je možný. Uvidíme.“ 

O vývoji směrem k 3D vzhledu aplikací a ústup jednoduchého 2D stylu, 

který je momentálním trendem designu aplikací, je přesvědčen Jiří O. a 

odůvodňuje to potenciálním zvýrazněním a lepším pochopením afordancí 

funkčnosti rozhraní oproti jednoduchosti na úkor jasnosti afordancí rozhraní:  
„Já myslím, že to bude spět do třidéčka, že ono teď to šlo, jako byl ten ske… jak 

se to jmenuje, ten skeuomorphismus, že to vypadá a lá 3D, teď to šlo do flat, ale když se 
každej na to podívá, ono se ty grafický prvky a ten text špatně čte a když vidím prostě 
ten flat design plus nějaký stíny, tak to krásně ohraničuje ty grafický prvky. Já si 
myslím, že za chvíli přijde zas doba, kdy prostě bude ten grafickej design prostě s 3D 
prvkama, až se to možná zas vrátí do toho skeuomorphismu.“ 

Vývojáři mobilních her vidí budoucnost v odbourávání uživatelských 

rozhraní a ideálně by podle nich hry měly fungovat pouze snímáním očí či 

pohybů a shodují se i na možnosti čtení myšlenek. 
„U her - no co se týče jako vývoje pro iOS, ale jinak celkově u her ten pokrok je 

pořád, ty konzole, ty jsou pořád lepší a lepší a jako když už snímaj pohyby a docela jako 
i drobný pohyby, tak už je to jako jeden krok k tomu, aby to pomalu dělalo to, co si 
myslíme. Jako obecně u her ten pokrok bude podle mě ještě hodně velkej.“ (Kateřina 
Z.) 

Jan T. zmiňuje také možnost virtuální a augmentované reality a 

potenciálu využití v reklamě a sběru dat, ale možnost hardwaru na kterém 

aplikace poběží nevylučuje, narozdíl od Jana K. možnost například brýlí 

připouští: 
„Já jako vidím ten trend směřující k tomu, že se bude všechno jako tlačit do tý 

virtuální reality, buď do augmentovaný reality, to bude asi nejpravděpodobnější, 
protože já si myslím, že ten skok do tý virtuální je příliš jako nepříjemnej, že to je jako 
psychická bariéra, kterou lidi nebudou ochotný jako průměrně překročit, ale pokud 
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budou jenom modifikovat tu realitu ve který jsi, tak to je ten step,  kterej podle mě 69

udělaj ty lidi a myslím si, že snahou bude prostě odbourat uživatelský rozhraní, jako 
úplně, aspoň to konvenční. Žádný klávesnice, žádný prostě inputy,  dotyky. Pokud 70

možno prostě všechno hlasem, ideálně myšlenkama nebo to, kam se koukáš a nějaký 
kombinace tohohle kam koukáš a nad čím zrovna přemejšlíš, jako to je asi 
nevyhnutelný. Ten potenciál jakej to potom má pro cílení reklamy a získávání jako 
všech možnejch dat a vůbec i pro lidi - jako plno lidí má podle mě zájem na tom, aby 
tohle byla ta budoucnost a myslím, že se to tam časem dotlačí.“ 

Polemizuje však nad tím, jestli budou mít funkce budoucích aplikací 

dostatečné výhody, aby přesvědčily uživatele k užívání hardwaru, na kterém 

poběží a které bude více invazivní a bude jistou inovací oproti dnešním 

mobilním zařízením. Zmiňuje i důležitost vizuální atraktivity těchto zařízení 

jako jednoho z klíčů k úspěchu stejně jako funkce, které budou, jak sám říká 

„neodolatelné“: 
„Teď je jenom otázka, jestli ty lidi budou ochotný si ty brejle nasadit, ale myslím 

si, že když budou dost pěkný, tak si je nasadí. […] to musí bejt věc, kterou prostě ty lidi 
chtěj, to může prostě probíhat různým způsobem - musí to mít nějakou klíčovou 
funkci, která je prostě neodolatelná. […] Pokud dokážou vyrobit dostatečně dobrej 
přístroj, kterej jako bude mít tyhlety parametry, tak maj vyhráno, plus ta komunikace. 
Když si vzpomeneš, že si chceš s někým promluvit a vlastně už mu voláš a už se spolu 
bavíte. To nebyla jako žádná přelomová věc, ty lidi nedělaj nic jinýho, než že se spolu 
bavěj a občas si ukazujou, co maj - to bude podle mě ještě dlouhou dobu postavený 
tímhle způsobem. Takže čím méně bariér bude mezi těmahle akcema, jak to zařídit…“ 

Podobně jako Jan T. vídí budoucnost aplikací Martin T., který přichází s 
názorem, že nejenže by se odbourávalo uživatelské rozhraní, ale aplikace by byly 
dokonce neviditelné: 

„Na to mě napadlo to, co teď hodně řeší Juraj Ibl, který by na to určitě řekl, že 
mobilní aplikace budoucnosti bude neviditelná, že bude všechno dělat na pozadí, 
člověk nebude muset dělat vůbec nic.“ 

V neposlední řadě je pak třeba zmínit také společnost Apple jako 

udavatele trendů ve vývoji jak softwaru, tak hardwaru a tedy produkty Apple lze 

 step - anglický výraz - krok69

 inputy - z anglického výrazu input - vstup, v IT terminolgii jde o vstup nebo připojení 70

do zařízení, může jít o klávesnici, myš, jiné zařízení
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brát i jako určité vodítko při nahlížení na vývoj v čase a potenciál budoucích 

aplikací. 
„Myslím si, že bude záležať na tom, kto určí trend, lebo do teraz to bol vlastne 

Apple, ktorý dákym spôsobom diktoval tempo a všetci ostatní sa ho snažili dobehnúť, 
plus mínus. Dneská sú tie aplikácie už vedené trošku ináč. Myslim si, že dákych 78 
percent usarou smartfonov na celom svete už má Android a navyše má Android 5.0 L, 
takže  nedokažem odhadnúť ako budú vyzerať aplikácie, ale viem stopercentne povedať, 
že to ovplyvní vlastne najbližší vývoj týchto rokov. V týchto dvoch rokoch, kedy proste 
uvidíme, či že ten Apple udrží pozíciu a bude schopný nejakým spôsobom maintanovať 
to, čo má, alebo proste naopak stratí a nastúpi nový dominantný hráč…
Microsoft.“ (Michal K.) 

„[…] když to vztáhnu k tomu iOS obecně, tak tam to bude to, co vymyslí Apple, 
to bude no. Tam je to hodně závislý na tom hardwaru.“ (Kateřina Z.) 

Z rozhovorů je zřejmé, že respondenti vidí několik zásadních trendů ve 

vývoji aplikací do budoucna a jejich vize se často shodují, ale i rozcházejí. 

Dominuje všeobecný názor, že se aplikace budou v budoucnosti zjednodušovat a 

bude mizet uživatelské rozhraní. Padl i názor, že dojde naopak k zesložiťování a 

přibírání dalších funkcí tak, aby bylo možné v budoucnu ustoupit od práce na 

PC a mít spíše jen tablet či telefon. Kromě jiného budou aplikace také více 

propojovat potřeby uživatele s kontextem a to i lokálně. Podle herních vývojářů 

pak podoba aplikací bude spět více do augmentované reality, virtuální reality a 

aplikace již nebudou aplikacemi, ale spíše systémem schopným čtění myšlenek a 

snímání pohybů očí. Vývojáři si pak také kladou otázku do jaké míry bude trend 

udávat Apple nebo jeho pozici převezme jiná společnost. 

6. Práce vývojáře 
V této části mé práce chci poskytnout vhled do práce mobilních vývojářů, 

nastínit jak a s kým pracují, jak hodnotí týmovou spolupráci a zda-li jim práce v 

týmu přináší určitou inspiraci. Zabývám se i vztahy na pracovišti a specifiky 

pracovního prostředí českých vývojářů mobilních aplikací. 
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6.1 Práce v týmu 

Téměř všichni účastníci výzkumu pracují spíše v malém, či středně 

velkém týmu, a to i v rámci velké firmy - tam pak existuje více menších týmu 

věnujících se jednotlivým projektům. Ráda bych zde zmínila odkaz na rozhovor 

s bývalým senior designerem Applu Kawanem, který tvrdí, že tým Apple 

designérů podle něj také lépe pracuje v malé skupině společně s inženýry, 

nikoliv jako velký oddělený tým designérů. 

Pozitivní vnímání práce v menším týmu a preference nad korporátním 

prostředím a prací ve velkém týmu byla patrná napříč celým výzkumem, 

nicméně respondenti zmiňovali i určité nevýhody. Ráda bych zde zmínila odkaz 

na rozhovor s bývalým senior designerem Applu Kawanem, který tvrdí, že tým 

Apple designérů podle něj také lépe pracuje v malé skupině společně s inženýry, 

nikoliv jako velký oddělený tým designérů.  71

Martin Š., který pracuje na projektech obvykle s menším týmem vývojářů 

vně středně velké společnosti, zmiňuje lepší organizaci a větší zopovědnost za 

výsledný produkt: 
„Určitě výhoda je v tom, že ta organizace je jednodušší, že prostě ta organizace a 

ta neefektivita spojená s tím, když je ten tým třeba velkej u toho malýho odpadá. To je 
logický, plus velká výhoda je, že každej je v tom malým týmu schopnej se víc projevit a 
prostě cítí jako větší kus zodpovědnosti za ten výsledek, protože se nevěnuje nějaký 
dílčí věci, ale vlastně něčemu co je výrazná část toho celýho. Takže to je výhoda oproti 
těm velkejm týmům, ale zase výhoda těch velkejch týmů je v tom, že prostě udělaj větší 
produkt.“ 

Podobně uvažuje i Jan B. - jako výhodu vidí také přímou zodpovědnost 

vývojářů v menším týmu a rychlejší výsledky: 
„Tak takové ty obecné věci, že když jsou zodpovědní přímo za tu práci, tak asi 

jak pro koho, ale pro mě je to pozitivum. Vidíš relativně rychle výsledky toho, co děláš, 
to co jsi udělala, tak co to vlastně znamená - že to jako překládá rovnou do toho, že to  
vidíš.“ 

Kromě zodpovědnosti uvádí další respondent také lepší komunikaci: 

 WILSON Mark. 4 Myths About Apple Design, From n Ex-Apple Designer [online]. 71

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-
about-apple-design-from-an-ex-apple-designer>

http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-about-apple-design-from-an-ex-apple-designer
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„To, že to je malej tým je výhoda v tom, že se tam dobře komunikuje, že to není 
prostě rozsáhlý v tý věci a většinou každej ví, co se tam změnilo a jak ten vývoj 
postupuje a není tam takovej velkej informační šum. A jak se mi v tom pracuje? No 
tím, že je víc lidí, tak každej dostane na starost něco a tím ta práce odbejvá a každej je 
zodpovědnej za to, co tam dělá, takže dobře.“ (Jiří O.) 

Grafický designér Jan K. vidí podobně jako Jiří O. výhodu taktéž v 

komunikaci a přímé spolupráci: 
„[…] Myslím si, že jako dobrý, že si vyjdeme vstříc. Já jsem začínal jako kodér 

dřív, když jsem jakoby nevěděl vůbec o ničem jiným a takže jsem jakoby rád, když 
můžu přímo spolupracovat s programátorem a mám přehled o tom, co on potřebuje u 
toho programování, a i jsem vystudoval to IT, takže mu vyjdu vstříc a je to úplně v 
pohodě, takhle ve třech.“ 

Zajímavé také je, že Jan K. měl příležitost pracovat ve velké firmě, ale 

nabídku odmítl s tím, že se mu: „[…] nechtělo opustit rodné Pardubice…“ 

Michal K. pak uvádí, že podle něj mají šanci na úspěch povětšinou jen 

menší týmy a takovýto vývoj je pak efektivnější. O korporátním prostředí se 

vyjadřuje s negativní konotací:  
„Myslím si, že je to efektívnejšie, oproti dákym tažkopádnym korporátom […]  

je to lepšie určite a vlastne keď sa pozerám aj do sveta, všetky úspešné vývojárske tímy 
sú väčšinou do dvadsať ľudí, keď sa bavíme o mobilných aplikáciách, čo je vlastne náš 
scope.“ 

Game designer Jan T. pracoval jak v malém týmu několika vývojářů, tak 

v prostředí velké mezinárodní firmy ve velkém týmu a nabízí se tak určité 

srovnání. Jednoznačně preferuje menší tým a jako jednu z hlavních výhod vidí 

více kreativity, zatímco ve velkém týmu mu vadí i příliš administrativních 

procesů: 
„No tak jako čím ten tým je menší, tím má samozřejmě člověk větší kreativní 

kontrolu nad tím výsledným produktem, což já osobně preferuju, proto jsem se snažil 
vždycky i vybírat studia a firmy, který dělaj na menších věcech a pro menší jakoby 
cílový skupiny a myslím si, že jakmile to přesáhne určitej rozměr, tak už jakoby 
nezbytně se ty lidi stávaj jenom jako součástkama vevnitř toho procesu, kterej 
víceméně se snažej vyprodukovat a hlavně zaevidovat to, co vyrobili. Většinou potom 
polovina toho času je evidence, co člověk udělal a už vlastně nedělá potom nic. To mi 
nevyhovuje a vždycky sem se z toho snažil utýct. Já vlastně jako pocházím z autorskýho 
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prostředí, z komunity kolem českejch her , z fóra, nevim jestli to znáš, kde si víceméně 72

ty lidi vyráběli ty hry na koleni. Když už jakoby tohle absolvuješ, tak už se ti prostě 
nikdy nechce naplňovat něčí vize.“ 

Nevýhody menšího týmu, které vývojáři zmiňují jsou následující: 
„[…] když někdo vypadne z toho týmu, nemůže, protože je nemocnej nebo něco, 

tak tam není žádná náhrada, takže ta komunikace je taková složitější pak, ale jinak jako 
asi lepší, než kdyby nás tam bylo hodně. To by bylo asi ještě horší […] a pak ten vývoj 
jde taky pomalu, protože když pracujeme na nějakým projektu, tak na tom větším 
pracuje jeden programátor, to znamená, že má prostě omezenou kapacitu ten čas, to  
hraje velkou roli v tom.“ (Kateřina Z.) 

Martin Š. podobně jako Kateřina zmiňuje velikost týmu jako určitou 

překážku v růstu a říká „[…] menší projekt, menší tým.“ a Jan B. pak polemizuje 

nad pomalejším růstem z individuálního hlediska vývojářů: 
„[…] tak můžes se třeba pomaleji učit, ale tak to záleží na tom, jaké úkoly 

dostáváš - což si myslím, že se u nás úplně neděje.“ 

Drtivá většina dotazovaných vývojářů tedy považuje práci v menším týmu 

za jasnou výhodu. Jako hlavní důvody uvádějí lepší komunikaci, větší 

zopovědnost vývojářů za svůj podíl vykonané práce, méně administrativy a lepší 

organizaci. Nevýhody zmiňují spíše okrajově, a to určitou nenahraditelnost 

člena týmu a také velikost týmu jako překážku v potenciálním růstu společnosti. 

6.2 Vzájemná inspirace 

Proces vzniku kvalitních aplikací se u Applu odehrává do značné míry 

díky vzájemné spolupráci a inspiraci na úrovni programátor - designér. Bývalý 

senior designér u Applu Kawano se nechal slyšet, že kultura firmy je postavena 

kolem designu a design není pouze jedním z kroků ve vývoji. Všichni z týmu jsou 

zapojeni do designu - od programátorů hardware po inženýry a zaměstnance z 

oddělení marketingu, čili design není výsada pouze designérů. Mark Kawano 

 http://www.ceske-hry.cz/ je komunita českých herních vývojářů, která slouží k 72

diskuzi, inspiraci a všeobecně ke komunikaci a navazování kontaktů v oboru

http://www.ceske-hry.cz/
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zmiňuje rčení, že dobrý design by měl vycházet odshora, tedy z vedení, lépe 

řečeno samotný výkonný ředitel společnosti by se měl zajímat o design a to ve 

stejné míře jako designéři samotní. S původními designy u Apple ostatně přišel 

Steve Jobs sám. Není tomu tak ale kvůli struktuře nadřízený - podřízený, starají 

se všichni. Apple také najímá výhradně zaměstnance, kteří berou design v úvahu 

ve všech svých rozhodnutích.  73

Zajímalo mě, zda-li panuje podobná dynamika i v ekosystému českého 

mobilního vývojářského průmyslu. Ptala jsem se vývojářů pro iOS, jestli panuje 

v týmu určitým způsobem vzájemná inspirace a odpovědi byly ve skrze 

pozitivní. 
„My máme vlastně šest designérů, takže je jasný, že občas na těch projektech 

jednak spolupracujou, jednak se prostě na tý neformální úrovni o tom bavěj, takže to 
svým způsobem určitě, a co se týče těch programátorů, tak tam to máme i trošku 
organizovaný. Děláme pravidelnej týdenní mítink, vždycky podle tý platformy, takže 
mítink vývojářů iOS, mítink vývojářů Androidu, mítink vývojářů backendu  a 74

takovejhlech dalších věcí, takže jo, to si myslím, že u nás funguje celkem 
dobře.“ (Martin Š.) 

Game Designerka Kateřina Z. i přes své zásadní ukotvení v tvoření level 

designu přisuzuje značnou zásluhu vzájemné spolupráci s programátory: 
„Sice primárně ten game design jako takovej, ty myšlenky třeba, nějaký 

vymýšlení návrhů, tak dělám já, ale vždycky se o tom bavíme a oni  sami přicházejí s 75

nápady a já se přitom snažím jenom nějak jako to spojovat a zakomponovat, ale jako 
určitě o tom hodně mluvíme, takže jako ne všechno co tam je, je ode mě. [smích] […] 
Podílíme se na tom všichni stejnou měrou. Jako samozřejmě, že já nejvíc, protože já to 
jako musim vymyslet.“ 

Určitým způsobem se vzájemně inspirují i vývojáři v týmu Jiřího O., 

který vědomosti jednotlivých lidí - součástek týmu, považuje za jakousi studnici 

vědění, ze které všichni vzájemně čerpají.  

 WILSON Mark. 4 Myths About Apple Design, From n Ex-Apple Designer [online]. 73

[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: <http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-
about-apple-design-from-an-ex-apple-designer>

 Jako backend se označuje část webové aplikace, která slouží k administraci webu a ke 74

zpracování dat. Backend je běžnému návštěvníkovi skrytý.

 programátoři75

http://www.fastcodesign.com/3030923/4-myths-about-apple-design-from-an-ex-apple-designer
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„[…] vždycky, když řešíme nějakej problém, tak existuje spousta hotovejch 
řešení, ale ne každej z nás je zná a vždycky někdo přijde s něčím, že už viděl tohleto 
nebo programoval tímhle způsobem, tím se inspirujeme, takže to funguje.“ 

Kromě interní inspirace v rámci týmu vývojářů pak respondenti mluví i o 

inspiraci externě a v některých případech doslova, tedy venku, kolem sebe: 
„[…] bylo podle mě hrozně důležitý si uvědomit, že to není prostě to sezení u 

toho, ale je to prostě na zastávce, v tramvaji, ve vlaku, v tunelu [smích], takže jakoby 
řešit to úplně jiným způsobem.“ (Jan K.) 

„Určite, určite, bavíme sa. Tak vlastne vznikajú tie naše nápadové appky, 
vlastne že sa bavíme a tých nápadov je dajme tomu tisíc a dva z toho sa zrealizujú. 
Máme vlastné projekty. Je to strašne individuálne, väčšinou už potom keď je človek pri 
tom, tzn. že je v tej branži a pracuje na tom, tak ja vlastne idem von, mimo prácu a 
nasávam proste nejaké podnety a dostávam nápady, že vidím proste v pravom reálnom 
svete a môžem ich vyriešiť nejakou aplikáciou a takto vznikajú tie riešenia. To nie suú 
úplne nápady, sú to riešenia. Takže, tá inspirácia prichádza tak okolo nás.“ (Michal K.) 

Podobně jako Martin Š. zmiňoval inspiraci formou mítinků, tedy určitým 

zaběhnutým systémem v rámci chodu týmu, Jan B. má v rámci svého týmu 

soukromou skupinu na sociálních médiích a vzájemnou inspiraci považuje za 

samozřejmost v rámci oboru. 
„Jednak máme sdílenou skupinu na Facebooku, soukromou, kam dáváme 

postupně inspiraci úplně ze všeho, co děláme a koukáme se pořád, každý týden tam 
někdo něco pošle a furt se koukáme okolo. To asi v tomhletom odvětví nejde, aby ses 
jako nekoukal nikdo.“ 

Otázka, kterou si pak klade game designer Jan T. je, do jaké míry je 

inspirace kopírováním a v jakém momentu lze dílo prohlásit za své vlastní, tedy 

kolik vlastní práce k designu přidat, aby ji vývojář mohl nazvat svým výtvorem a 

sám považuje uvažování nad tímto problémem za velmi důležité. 
„Externě rozhodně, jako hry jsou interaktivní médium, značně, a neexistujou 

tam nějaký zvlášť ustálený patenty, takže díky tomu se neustále iteruje na výsledcích 
jako nějakýho přemejšlení a tvorbě cizích lidí a díky tomu bych řekl, že to jde všechno 
nahoru a dneska jsou už v tom dobrým stavu, i když je to relativně mladý médium a 
jako rozhodně se inspirujou všichni. Je důležitý aspoň pro mě jako morálně najít tu 
hranici, kdy mám pocit, že už jsem vlastně přidal dost na to, aby sem ji mohl prohlásit 
za svojí a kdy je to jenom snaha prodat cizí práci pod svym jménem.“ 
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Duo indie vývojářů vidí vzájemnou inspiraci jako nevyhnutelnou. Pracují 

spolu a vše konzultují a vymýšlejí spolu, ačkoliv je jeden primárně programátor 

a druhý grafický designér. 
„[…] když Martin dělá grafiku, tak na designu jakožto rozložení prvků - 

nefunguje to stylem, že si řeknem, že uděláme projekt a potom Martin udělá návrh celé 
té grafiky a pak mi to jako pošle přes ty dva metry, kde sedím a řekne nó tak takhle to 
prostě uděláme a já řeknu super, udělal jsi návrh - tak takhle to úplně nefunguje, tak 
aby to jenom bylo jasné, že se na tom podílíme trochu oba, výmýšlíme to společně, ten 
design samotný.“  (Tomáš H.) 

Proces vzájemné inspirace mezi vývojáři jednoznačně funguje. Má 

analýza ukazuje, že se inspirují neustále a mají k tomu i jisté procesy a rutiny 

vně týmu. Jedná se o mítinky, o soukromé skupiny na sociálních médiích či 

další kanály vhodné ke komunikaci.  

6.3 Pracovní den 

Z uvedených výpovědí vyplývá, že pracovní den vývojářů mobilních 

aplikací je různorodý a především až na jednu výpověď také flexibilní. Pracovní 

doba většinou není nijak pevně stanovená: 
„Nemám nejakým spôsobom pevnú pracovnú dobu, fungujem vtedy, keď je to 

potrebné, čiže v úplne ideálnom prípade dorazím do práce v desať. […] No a ten môj 
deň teda nie je nejakým spôsobom konzistentný, pretože obsahuje vlastne kontrolu 
celého tímu …..kontrolu stavu projekt managementu softwarového, vidím množstvo 
otázok, ich stav, vidím deadline, spolu sa….snažím odhaliť kritické nejaké miesta, 
nejaké fuckupy, pred tým, pardón, pred tým než nejakým spôsobom to vybuchne, čiže 
snažím sa zachytiť veci, ktoré sa nestihnú do deadlinu a snažím sa buď toho klienta 
upozorniť alebo povedať….iné kapacity a dokončíme to, takže moja práca končí niekedy 
o šiestej, niekedy o siedmej, niekedy o jedenástej večer. To všetko záleží od 
stavu.“ (Michal K.) 

„Já většinou přijdu sem tak na desátou, většinou nevstávam moc brzo a pak 
víceméně dělám dvě až tři věci. Jedno je, že jsem vývojář, tzn. že nějaký čas strávím 
tím, že prostě programuju, to je třeba 40% času, potom se starám o příjímání novejch 
vývojářů, to zabíra dost času, to bude taky tak stejně - třeba dalších 40%, a zbytek 
potom ještě děláme právě takový ty mítinky těch vývojářů, což dělá nějakých 20%, 
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takže tak zhruba polovinu. […] Ale jako minimálně ještě pořád 40, 50% mi zbyde na to 
programování, což jsem rád. […] Baví mě to.“ (Martin Š.) 

Jediný z vývojářů naopak popsal svou pracovní dobu jako fixní slovy: „Devět až 
šest - full time.“(Jiří O.) 

Z vyjádření game designérky Kateřiny Z. vyplynula kromě různorodosti 

práce také určitá nezávislost na místě výkonu práce, protože může pracovat i z 

domova, což potvrzuje teorii globální profese v díle Yuriho Takhteyeva:  76

„Tak to je těžký, protože moje pracovní dny jsou hodně různorodý, tim, že ještě 
děláme na těch jinech projektech, tak občas se vlastně ani nedostanu k tý práci jakoby 
na těch hrách nebo tak, ale když už teda mám naplánovaný den, že se budu věnovat 
primárně tomuhle, tak většinou vstanu [smích]. Někdy pracuju z domova, někdy ne, 
takže záleží.“ 

Takhteyev ve své práci uvádí, že vývojářská profese je globální, tedy není 

nijak omezená geograficky a považuje práci vývojářů také za znalostní. Znalostní 

práce je podle Takhteyeva umožněna díky internetu, kde existuje obrovská 

hojnost nahraných znalostí, které jsou globálně vývojářům k dispozici. Výroba 

softwaru podle něj vyžaduje jen o něco málo více než počítač, stabilní elekřinu a 

přístup k internetu. To potvrzuje navazující výpověď Kateřiny Z., ve které 

zmiňuje, že potřebuje internet, psací potřeby a pak přechází k programování, 

které se odehrává na počítači, a to vše může vykonávat i z domova, jak je míněno 

v předchozí citaci: 
„Někdy se něco vymýšlí, že třeba vymýšlím levely do něčeho, takže mám prostě 

papír a tužku, případně internet, tak si něco dohledávám a vymýšlím co tam vlastně 
naprogramujeme, co tam uděláme nebo co je potřeba nakreslit, pro to, jak to bude 
fungovat ty mechaniky. Někdy se věnuju tomu, jakože navrhnu třeba to GUI, to záleží v 
jaký fázi ta hra je a co je potřeba, ale klasicky, to je asi ten nejklasičtější model. Pak jsou 
dny, kdy se třeba testuje, tak to vypadá zase jinak, to pak testujeme navzájem na sobě, 
pak zkoušíme i na jinejch lidech, když už to pak nějakým způsobem funguje, tak to je 
asi tak hlavní…“ 

Geografickou nezávislost dokládá i následující tvrzení Michala K., který 

pracuje stejným způsobem i na druhé straně polokoule a zároveň z výpovědi 

vyplývá, že jeho pracovní den v podstatě nikdy nekončí, ať je kdekoliv: 

 Teorii globální profese a znalostní práce se pak více věnuji v teoretické části práce76
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„Já aj keď cestujem, aj keď som mimo kanceláriu, bol som napríklad služobne v 
Korei na konferencii Global Mobile Vision a vlastne celý ten pracovný deň pokračoval 
aj keď som u toho nebol, čiže nejde to úplne vypnúť, čiže ide to omedziť, ale nejde to 
vypnúť.“ 

Co se týká práce samotné, vývojáři používají několik různých pomocných 

systémů, které mají sloužit jak k lepší efektivitě práce, tak k jejímu 

managementu. Začátek typického pracovního dne game designéra Jana T. 

probíhá v rámci scrum systému  následovně: 77

„V rámci firmy přijdeš, záleží jak maj nastavený ty procesy, momentálně dělam 
ve scrum systému, takže příjdou lidi, řeknou si na čem dělali včera, na čem jdou dělat 
dneska, nó a pak si sednou a dělaj na tom. V mým případě to spočívá v tom, že otevřu 
textový editory a začínám tam skriptovat nějakou funkcionalitu. My máme jako hodně 
plochou strukturu uvnitř firmy, takže nemusím procházet nějakým zvláštním 
schvalovacím procesem, když se prostě rozhodnu, že chci mít tuhle mechaniku nebo 
tuhle feature, tak si jí sám navrhnu, sám jí tam naskriptuju a pak jí prostě 
prototypujeme tím, že se to pošle živě uživatelům a polepově podle toho, jestli se ujme 
nebo neujme se dál jako rozvíjí ta feature  nebo se nechá prostě umřít.“ 78

Další metodou je tiketovací systém, který používá tým Kateřiny Z.: 
„No my máme tiketovací systém, tzn. já když chci, aby někdo něco udělal, tak 

ten problém popíšu, dám tam, kdo to bude dělat, do kdy to musí bejt hotový, prioritu a 
vlastně dám to do toho systému a ten člověk, když vlastně pak pracuje, tak si najde, co 
je potřeba udělat, ten tiket splní, odškrtne mi ho, jako že je udělaný a já ho pak jakoby 
přijmu zpátky, zkontroluju, že ho udělal, tak jak měl, případně, jestli to všechno 
funguje - dám mu nějaký připomínky. No a když je to všechno v pořádku, tak se ten 
tiket odškrtne, zaarchivuje a když ne, tak už se mu to vrátí vlastně zpátky. […] Vlastně 
taková správa úkolů.“ 

Kromě větších a složitějších systému na management úkolů vývojáři 

používají i zcela jednoduché aplikace na správu úkolů, kde lze denní úkoly 

 Scrum systém je pracovní metodika k vyvíjení softwaru. Klíčové jsou každodenní 77

krátká setkání týmu, během kterých každý člen referuje o své činnosti z minulého dne, 
o tom, co bude dělat dnes, a na jaké problémy narazil. Metodika prosazuje iterativní 
vývoj, období iterace se nazývá Sprint a trvá 2-4 týdny a výsledkem Sprintu je náhled 
vzniklých úprav, který je prezentován zákazníkovi, který poskytne zpětnou vazbu, což 
umožňuje rychle reagovat na změny v požadavcích.

 feauture - anglický výraz pro vlastnost78
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základně spravovat a odškrtávat. Například Jan K. ve svém popisu pracovního 

dne zmiňuje aplikaci Wunderlist.  79

„No, tak ráno vstanu, dám si doma snídani - pracovní den samozřejmě. Né, tak 
jedu na kole do práce… mám připraveno jakoby z předchozího dne co budu ten den 
dělat, dám si aspoň nějaký body v tom Wunderlistu, co jako chci ten den dělat aspoň  
nějak přibližně, ty si odškrtám a jakoby řeším si to, co potřebuju, většinou se mi to daří 
jakože dodržovat, že si dávám reálný cíle a pak jedu domů no… [smích].“ 

Další podobnou aplikací na správu úkolů je Things , která je jednou z 80

oblíbených aplikací pro správu úkolů jednoho z iOS vývojářů, Martina Š.  

Práce vývojářů je tedy nějakým způsobem organizovaná a k větší 

efektivitě respondenti používají různé systémy a pomůcky. Jak vyplývá z 

rozhovorů, většina respondentů má také flexibilní pracovní dobu a jejich práce 

je geograficky neomezená. 

7. Vnímání společnosti Apple 
Vývojáři vyzdvihují přidanou hodnotu produktů firmy Apple a dávají za 

příklad filosofii Apple, jako určité kritérium kvality. 
„Myslím si, že filozofie Applu je, že se snaží před toho uživatele neklást žádný 

jakoby překážky, chtěj aby byla za všech okolností ta aplikace funkční a nabízela to, co 
ty v ten okamžik potřebuješ. Myslím, že strávěj ohromný množství času focus testama 
na těch lidech. […] Řekl bych, že to už ani není o tom, že tam prostě sedí designér, 
kterej by byl prostě jako vševědoucí a tu aplikaci navrhl jako prostě od stolu nejlíp jak 
může, ale prostě udělaj nějakej základní layout a podle mě prostě koukaj na ty lidi, na 
jaký ikony šáhnou, jak má ta ikona vypadat, jakej tam má bejt vobrázek, kde má bejt 
umístěná. Rozhodně to tak bylo, dokud tam byl Foster.“ (Jan T.) 

Jiří O. popisuje filosofii následovně: 
„[…] musí to bejt krásný pro zákazníka, musí se to krásně ovládat a musí to bejt 

úžasný - awesome by řekli.“ 

 Z popisu v App Storu je Wunderlist správce seznamů úkolů a umožňuje lepší práci za 79

pomoci sdílení seznamů. 
—. Apple App Store - Wunderlist. Apple App Store [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné 
z: <https://itunes.apple.com/cz/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8>

 —. Apple App Store - Things. Apple App Store [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 80

<https://itunes.apple.com/cz/app/things/id284971781?mt=8>

https://itunes.apple.com/cz/app/things/id284971781?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8
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V následujících podkapitolách analyzuji regulační procesy ze strany 

Applu a jak je vnímají respondenti v rámci požadavků na kvalitní aplikaci. 

7.1 Standardy hodnocení 

Kvalita aplikací na Apple App Storu je regulována kromě vlastní regulace 

i formálně, pomocí Apple standartů hodnocení. Apple nastoluje jakýsi soubor 

vodítek pro vývojáře, dle kterých má fungovat a vypadat kvalitní aplikace, 

vhodná k distribuci vně App Storu. Tato vodítka upravují obecná pravidla 

fungování aplikace, ale i konkrétní vlastnosti tlačítek, zobrazení textu, vhodnosti 

pro uživatele mladšího věku apod..  Tyto standardy jsou pro vývojáře povinné 81

narozdíl od jiných platforem, kde jsou pouze doporučené a schvalovací proces 

není ani tak zdlouhavý, ani tak přísný. 

Rozhovory s oslovenými vývojáři ukazují, že pro velkou část z nich 

představují Apple standardy hodnocení neboli guidelines, jak je nazývají sami 

vývojáři, dokument chápaný jaksi samozřejmě, jako něco, co je velkou výhodou 

oproti ostatním platformám a díky čemu Apple aplikace vypadají, jak vypadají. 

Dalo by se říct, že je to pro ně jakási bible kvality. 
„Jako v rámci iOSu jsou přeci jenom trochu přísnější guidelines nebo alespoň 

bejvaly a navíc existujou, takže ty lidi, který to chtěj dělat pořádně, tak se můžou 
podívat, jaký jsou ty zásady, podle kterejch by to měli dělat a podle nich to udělaj. On 
jako Apple se snaží promotovat aplikace, který jsou podle těch guidelines udělaný, 
takže ty lidi jsou jako tlačený k tomu, aby to podle nich dělali, protože se pak dostanou 
úplně vysoko, takže ta kvalita je řekl bych díky tomu vyšší u těch aplikací.“ (Jan T.) 

„Je důležité, aby ten design šel za těmi guidelines, které Apple má, protože 
potom by se z toho stal Android a prostě ovládalo by se to blbě a lidi by z toho byli 
zmatení. To, že tam jsou ty guidelines, tak to přispívá k použitelnosti celkové nebo jako 
k tomu celkovému pocitu z toho, že si ten uživatel vezme telefon a jakoukoli aplikaci 
stáhne, tak ví jak funguje.“ (Jan B.) 

Martin Š. pak výhodu přísnějšího hodnocení u Applu uvádí spíše jako 

něco, co bylo běžné dříve: 

 více v teoretické části v kapitole Design mobilních aplikací81
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„Dřív jedna z těch výhod bylo, že App Store byl víc takovej, a celej ten 
vývojářskej ekosystém byl jakoby víc řízenej. To znamená, že oni schvalovali aplikace, 
starali se o to, jaký API z těch vývojářskejch nástrojů ty vývojáři používaj, jaký 
nepoužívaj a tak, což dřív byla asi výhoda, ale dneska si myslím, že už to není tak 
rozdělovaný.“ 

Oproti ostatním respondentům, kteří vidí povinné guidelines jako značné 

pozitivum, Kateřina Z. si stěžuje na zdlouhavý proces hodnocení týmem 

hodnotitelů společnosti Apple, které se může kvůli nedodržení určitých vodítek 

táhnout i několik týdnů, což je při vývoji aplikace dlouhá doba a může to narušit 

časový plán spuštění marketingových kampaní s aplikací spojených. 
„[…] to schválení trvá týden, minimálně, a to je strašná překážka, no teď i víc… 

je to fakt strašná překážka, protože když se to vrátí, my máme prostě nějakej plán, že 
nám maj vyjít nějaký články, má se to prostě vydat k tomuhle datu a my i když to 
děláme s předstihem, tak prostě to třeba těžko stíháme, protože my to tam dáme třeba 
měsíc předtím, než se to má vydat, ale oni nám za týden řeknou, že prostě tohleto 
musíme opravit, tak my to teda opravíme a zas týden čekáme a strašně se to vleče, kvůli 
drobnostem často.  

Minule jsme tam i vlastně měli chybu, která nebyla naše, ale byla vlastně z 
jejich strany a než jsme to vykomunikovali s nima - komunikovat s nima na přímo 
vlastně vůbec nejde, jde to vlastně jenom přes ty formuláře, takže než sme to 
vykomunikovali, že prostě jenom u nich to někdo pořádně neotestoval, tak to trvalo 
prostě měsíc a do tý doby ta hra prostě neběží, stojí, takže jako ten problém je tam 
značnej, oproti Androidu, Windowsu, ty to schválí většinou do jednoho dne, případně 
zpětně jakoby se ozývaj, že chtěj něco upravit, což je pro nás samozřejmě lepší.“ 

Z textu také vyplývá, že chyba nemusí být vždy na straně vývojářů, ale i 

na straně týmu Apple hodnotitelů. Jak se zdá, není to ojedinělý případ, Apple 

tým hodnotitelů bývá často kritizován pro svou nekonzistentnost v hodnocení.  82

Vývojáři se ale ve velké většině shodují na tom, že existence a vyžadování 

vodítek je dobré a společnost Apple a její produkty se tím odlišují od ostatních 

společností a platforem.  

 Kritika nekonzistentního přístupu týmu Apple hodnotitelů: http://blog.tapdaq.com/82

insight/apple-developers-think-you-are-just-one-inconsistent-loop/ 

http://blog.tapdaq.com/insight/apple-developers-think-you-are-just-one-inconsistent-loop/
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7.2 Vývoj pro iOS oproti vývoji na Android 

Rozhovory s oslovenými iOS vývojáři ukazují, že pro velkou část z nich 

má vývoj pro iOS poměrně mnoho výhod oproti vývoji na platformu Android. 

Bavíme se jak o softwaru - tedy mobilních aplikacích, tak o hardwaru. Zajímalo 

mě také tedy srovnání iPhonu/iPadu oproti zařízením, které běží na mobilním 

operačním systému Android. 

Co se týká Apple hardwaru, respondenti se jasně shodují na tom, že 

produkty co běží na iOS mají lepší design a považují to za samozřejmost - za 

něco, co ke značce Apple patří: 
„[…] ten hardware je prostě na první pohled jako hezčí a kvalitnější, že jo, to je 

vidět, ale zase není jako nic, co by překonat nešlo, to je akorát daný asi tím, že v Applu 
je to větší priorita a to je jasný. “ (Martin Š.) 

„[…] ten design určitě taky hraje roli pro ty lidi, mě se to taky líbí 
osobně…“ (Kateřina Z.) 

Podobně je tomu podle Jana T. i u designu aplikací: 
„Myslím si, že androidí uživatele jako snesou míň vypolishovaný  hry, řekl 83

bych, že tam nehraje nic roli tolik na to, aby ta experience  byla natolik jako čistá a 84

jsou ochotnější překonávat větší obtíže za cenu toho, aby tu věc jako hráli.“ 

Dokládá to tvrzením, že Apple a Android mají odlišné filosofie a je to 

dané historicky z dob, kdy platformy vznikaly, a také tím, kdo byl jejich cílovým 

trhem. Android vznikal, jak sám říká, pro hackerskou komunitu, zatímco iOS 

produkty spíše pro ženy středního věku: 
„Já myslím, že to je tou samotnou jako filosofií tý platformy, jednak jako 

historicky, kdo prostě byli ty první uživatelé a jakým způsobem se tam vytvořili ty 
standarty. Jako iPhone byl prostě masová záležitost, Android začínal jako něco pro lidi, 
který si chtěj s tim systémem hrát, pro tu montérskou - hackerskou komunitu. To už 
teda samozřejmě taky teda mizí, protože na tom se tak dobře nevydělává, ale takže řekl 
bych, že v tomhle je ten zásadní rozdíl, že iPhone byl zacílenej na čtyřicetiletý ženy, 
zatímco Android na dvacetiletý ženy a muže, který se zajímaj o IT.“ 

Jan B. k tomu ještě dodává: 

 vypolishovaný z anglického výrazu polished - uhlazený ve smyslu dovedený k 83

dokonalosti

 experience - anglický výraz - zážitek84
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„[…] tam všechno funguje narozdíl od Androidu, kde nefunguje vlastně vůbec 
nic. Vlastně maj jednotné design guidelines, které jsou ale vyžadované narozdíl od 
androidu, kde jsou jako doporučené, tzn. že ty aplikace se jako ovládají podobně nebo 
stejně. Vypadaj relativně na úrovni, všechny stejné, kdyžto na androidu jedna vypadá 
jak z 80.let, druhá je od Samsungu a chová se příšerně a třetí prostě nefunguje vůbec, 
čtvrtá má v sobě virus a pátá je teda pěkná. A z miliardy nebo kolik maj aplikací hitů - 
těch tam je tak pět.“ 

Další výhodu vidí respondenti v jednoduchosti a celistvosti prostředí 

výrobků Apple, tedy že všechny produkty fungují na stejném operačním systému 

a mimo jiné také v sjednocenosti hardware produktů: 
„Výhodu, no já vidím výhodu hlavně v tý jednoduchosti no. Jako jednoduše se 

to ovládá, všechno je jednoduchý na správu, to je asi podle mě největší 
výhoda.“ (Kateřina Z.) 

„Z hlediska vývoje samozřejmě to testování je výrazně jednodušší, protože 
prostě ten hardware byl dlouhou dobu sjednocenej, teď už se to začíná taky trošičku 
ztěžovat, ale pořád se to nedá srovnat s tím vývojem na ten Android.“ (Jan T.) 

„[…] obě dvě ty platformy uměj stejný věci, oni to od sebe kopírujou, tudíž 
jakoby znatelnou výhodu, to už nejde říct v dnešní době. Dřív to byla ta jednoduchost, 
že iPhone byl stvořen jenom, že tam uživatel neměl vůbec žádný nastavení, tudíž jako v 
podstatě s tím neměl žádný těžkosti to používat, kdyžto vlastně Android, tam prostě 
všechno šlo nastavovat, což je výhoda pro ty geeky, ale ne prostě pro klasickýho 
uživatele.“ (Jiří O.) 

„[…] ten ekosystém je, a otázka je, jestli to je výhoda nebo není, o tom by se asi 
dalo diskutovat, ten ekosystém je celistvější tím, že Apple dělá i ten hardware i ten 
software a je vývojářem stejnýho operačního systému na desktopu i na těch mobilech, 
takže to může představovat nějakou výhodu i když jako není nepřekonatelná.“ (Martin 
Š.) 

Kateřina ale dodává, že v hardwaru zásadní rozdíl není: 
„[…] funkčně kromě tý jednoduchosti asi ani né, protože jako hardwarově je to 

srovnatelný s ostatními…“ 

Ačkoliv se zdá, že výhody vývoje pro iOS a výhody produktů Apple jsou 

zásadní, z výpovědí je jasně zřetelné, že ano - výhody tu nepochybně jsou, ale v 

dnešní době už se spíše smazávají a Android se pomalu Applu vyrovnává 
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minimálně po stránce hardwaru. Značný rozdíl v hardwaru vidí někteří z 

respondentů pouze u iPadu: 
„Podle mě Apple a obecně jako jeho systém, třeba Mac nebo iPhone nebo iOS 

jako celkově pracuje dobře s kontextem se mi zdá, jó, jakože obrovská výhoda podle mě 
je to, že když jsi na Facebooku, klikneš si na nějakej odkaz, tak ono tě to prostě 
neodloupne od toho kontextu, ale otevře tě to jenom jakoby do nějakýho okna, který 
zavřeš a jsi zase hnedka zpátky a jakoby třeba - mám doma taky Android tablet nebo 
pracuju na tomhle - a tyhlety to tak neřešej, neuměj to, a tohle mě zaujalo hodně, že je 
to takový mnohem příjemnější. Třeba hodně se teďka skáče mezi těma aplikacema, teď 
ještě Facebook má ten Messenger, Twitter - z toho jdeš taky vždycky někam pryč, a 
jakoby Apple podle mě výborně pracuje s vůbec jako kontextem a uměj jakoby ty lidi 
nevytrhnout z toho kontextu v těch jejich systémech. To je to co mě se na tom líbilo asi 
nejvíc, protože jinak je to podobný, hodně srovnatelný.“ (Jan K.) 

„Myslím si, že v dnešnej dobe už to u iPhonu nie je až tak markantné, ale u 
iPadu určite áno, proste iPad je v porovnaní s ostatnými tabletmi, a to či už 
androidnými alebo windowsovými, je úplne vlastne špička je to vlastne, definuje celú 
tú kategóriu tabletu, je to teda môj názor, ale dá sa dohľadať aj v odbornej diskusii, že 
ten iPad je určite o moc ďalej, než zvyšok. […] Je to určite ergonómia, design, rýchlosť 
toho systému, celý ten ekosystém tých aplikácií […] a potom sú tie androidové tablety 
pomalšie, z nejakého dôvodu. Ja teda tú hardwarovú stránku nepoznám, čiže ….pracuje 
sa s nimi o poznanie lepšie.“ (Michal K.) 

Výhody pro vývojáře iOS vidí Jan T. také v automatickém danění aplikací 

přímo společností Apple v každé zemi jednotlivě, což podle něj u Googlu 

neexistuje a je to velké ulehčení práce: 
„[…] výhoda vývoje na tyhle věci je samotný legals , jak má Apple, který za tebe 85

odvede daně v těch jednotlivejch zemích, kde to prodáváš, o což se Google prostě vůbec 
nestará a popravdě řečeno myslím, že to je úplně nereálná představa, že by teda někdo 
to zdanil v každým státě jako jeho daňovýmu úřadu správně. Myslím si, že jestli to tu 
někdo dělá, tak to dělaj na černo anebo jsou to tak velký firmy, že už jsou schopný si na 
to najmout celý legální oddělení. Takže tohle je taky zásadní rozdíl.“ 

Kromě toho, co se týká samotného vývoje, tak se trhy podle Jana T. 

začínají velmi srovnávat a zásadní rozdíly zmizí v brzké budoucnosti: 
„[…] dneska bych ale řekl, že ta situace už je jako na obou platformách dost 

podobná. Tím, že navíc Android se jako začíná čím dál víc zavírat a standardizovat, tak 
já myslím, že to bude trvat ještě rok a nebude rozdíl v tom, na co člověk vyvíjí. Android 

 Legals je kategorie ve vývojářském profilu iTunes Connect, pod kterou se skrývají 85

právní dokumenty vývojáře
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je čím dál unifikovanější a zavřenější a iOS se naopak začíná trochu otevírat, ty 
sandboxy  se začínaj sdílet. Já myslím, že už to za chvíli nebude moc zásadní rozdíl.“ 86

Názory respondentů se příliš nerozchází. V zařízeních od společnosti 

Apple vidí jednoznačně větší jednoduchost a hezčí design. Co se týká telefonů, 

tam nevidí zásadní rozdíl, ale značný rozdíl je podle nich u tabletů: iPad se lépe 

ovládá a lépe pracuje s kontextem. Z hlediska vývoje má pak tvorba aplikací pro 

iOS výhodu v celistvosti prostředí výrobků od společnosti Apple, zatímco 

zařízení, která běží na Androidu, je celá škála a vývoj je tak náročnější. 

8. Globální profese 
Vývoj softwaru již není nadále geograficky limitován, ale expanduje do 

různých oblastí světa. Yuri Takhteyev se zabývá globální profesí softwarových 

vývojářů v Rio de Janeiru a jejich role v globální ekonomice. Zkoumá jejich 

rutiny, co k práci potřebují, jak se jejich práce liší od práce vývojářů softwaru v 

Silicon Valley a jaké jsou jejich sny a ambice. Pokusila jsem se analyzovat práci 

českých vývojářů z podobného hlediska. 

Česká republika není Silicon Valley, a ačkoliv je vývoj softwaru silně 

centralizovaný a my jsme spíše na periferii, lze z analyzovaných textů 

vypozorovat, že si čeští vývojáři mobilních aplikací vysoce cení české vývojářské 

práce a posuzují ji z hlediska kvality za konkurenceschopnou i oproti Silicon 

Valley. V následujících podkapitolách se zaměřím na porovnání kvality českých 

a zahraničních aplikací obecně a také na srovnání práce vývojáře v České 

republice a v centru všeho dění - Silicon Valley. 

8.1 Kvalita českých vs. zahraničních aplikací 

 Z analýzy rozhovorů s vývojáři jasně vyplývá, že drtivá většina z nich 

uvažuje o českých aplikacích stejně jako o zahraničních a nevidí v kvalitě žádný 

rozdíl. Mobilní vývojářství je podle nich globální profese a k jejímu vykonávání 

 sandbox je IT termín z anglického jazyka, který značí testovací prostředí v software 86

vývoji
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je třeba počítač, internet a určité znalosti a to není něco, co by místním 

vývojářům chybělo. Zajímavým argumentem také je, že všude na světě jsou 

špatné i dobré aplikace a samozřejmě tak je to i u nás. 
„Myslim si, že ten business je tak globalny, že dneská sa tie rozdiely úplne 

nejakým spôsobom vyparujú, pretože sú Slováci a Češi, ktorí pracujú  v Silicon Valley, v 
Palo Alte, proste sadí tam v tom obluku San Francisca, Bay Area a designujú tie top 
appky a máme tu české štúdiá - Strive, ktorý vlastne má headquarters tiež v Californií a 
vyvíjá vlastne už pre startupy […] myslim si, že tie rozdiely ani nie sú. Já ich teda 
nevnímam, ako že samozrejme všade na svete je kvalitný a nekvalitný design, ale 
myslím si že, vo všetkých krajinách, tu aj u nás aj v zahraničí vychádza pomerne 
rovnaké množstvo pekných aplikácií.“ (Michal K.) 

„Jsem přesvědčenej o tom, že tady v Český republice je to úplně v pohodě 
srovnatelný konkurenčně se zahraničím. Když teďka beru nějaký ty velký studia, který 
to řešej, třeba STRV nebo jiný známý studia, tak si myslím, že jako je to porovnatelný. 
Jako zdá se mi, že kvalitativně, když třeba si stáhneš tady Taasky  nebo něco jinýho od 87

Cleevia, tak jako se mi nezdá, že by v tom byl nějakej rozdíl, než když si stáhneš třeba 
Wunderlist nebo jó jako zdá se mi, že to nepoznáš, jó, že to je z malý ňáký Český 
republiky. […] Protože to umíme dělat, stejně jako lidi v zahraničí, asi tak.“ (Jan K.) 

„[…] nemyslím si, že by centrum světový inovace v designu bylo v Čechách, ale 
na druhou stranu si nemyslím ani, že by jakoby český designéři nebyli schopný udělat 
něco, co se dělá v zahraničí, že bysme jakoby zaostávali nebo že by byl nějakej výraznej 
gap mezi zahraničím a Čechama. […] Nevidím v tom jakoby zásadně velkou distinkci, 
mezi světem a tím co je u nás.“ (Martin Š.) 

„[…] vývoj aplikací u nás a vývoj aplikací celosvětově se úplně neliší. Jenom jde 
o to, že máme míň lidí, tím pádem míň vývojářů, tím pádem míň lepších firem a míň 
lepších týmů, jakože nemyslím si, že u menších týmů ty aplikace musí vypadat špatně, 
protože my třeba nechceme, aby vypadaly špatně, ale někomu na tom prostě nemusí 
záležet a tak je to celosvětově, jenomže když se člověk podívá na to, kolik máme 
obyvatel a mezitím kolik máme vývojářů a tím, kolik má Amerika obyvatel, tak potom 
je o hodně jednodušší říct, že ten vývoj je u nás hrozně míň kvalitní. […] nesrovnával 
bych to úplně tím způsobem, že ve světě je lepší vývoj, než u nás, máme tady hodně 
kvalitní firmy a hodně kvalitní týmy, “ (Tomáš H.) 

 —. Apple App Store - Taasky. Apple App Store [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 87

<https://itunes.apple.com/us/app/taasky-beautiful-task-to-do/id720309412?mt=8>

https://itunes.apple.com/us/app/taasky-beautiful-task-to-do/id720309412?mt=8
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Jiří O. zmiňuje faktory znalostní práce, která je profesí globální, tedy 

není nijak geograficky vázaná a je k ní zapotřebí pouze internetu - knihovny 

nahraných znalostí, které jsou globálně vývojářům k dispozici. Výroba softwaru 

pak vyžaduje kromě internetu možná ještě stabilní elekřinu. Díky dostupnosti 

všech těchto elementů znalostní práce je podle Jiřího tedy irelevantní přemýšlet 

o České republice jako o východní zemi, která ve vývoji stále ještě zaostává, jak 

tomu může být v jiných odvětvích. 
„Jako celosvětově já nevidím rozdíl mezi těma regionama a zeměma, protože 

všichni se inspirujou od sebe, protože to je globální trh, jakoby nevnímám, že by tady 
byli Češi nějak uzavřený. Já myslím, že jsme úplně na stejný úrovni jako Američani 
nebo tak, protože všichni spolu spolupracují. Všichni máme stejnej hardware, stejnej 
internet, stejnej přístup k informacím, tudíž prostě to, že by byl někdo, třeba jak to 
bejvá, že třeba východní země bejvaj zaostalý, protože tam není průmysl - ale my máme 
všichni úplně stejný prostředky, tudíž ta kvalita většinou bejvá stejná nebo ne kvalita, 
ale to co je nejlepší, bejvá prostě globálně ve všech regionech, když to tak řeknu.“ 

Podobně jako jsme se dočetli v předchozích výpovědích, Kateřina Z. 

zmiňuje, že všude existují horší a lepší aplikace a rozdíl není mezi světem a námi  

nijak zásadní. Jako game designérka se pohybuje na české herní scéně a 

zdůrazňuje, že české hry mají ve světě úspěch a jsou konkurenceschopné. 
„[…] když to vztáhnu k těm hrám, tak si myslím, že jakoby zas tak velkej rozdíl, 

mezi těma českejma vývojářema a světovejma zas tak není, jakoby přímo v tý aplikaci 
jako takový, samozřejmě jsou horší a jsou lepší, ale to jsou podle mě jako všude. Akorát 
těch českejch vývojářů není tolik, ještě to možná tolik neuměj, protože je to pořád 
jakoby relativně nový tady, ale myslím si, že jako se snažej velmi dobře, že jako ta 
konkurenceschopnost tady určitě je. A potom kdo uspěje - neuspěje, tak to je spíš o 
štěstí, ale je jakoby i hodně úspěšnejch českejch vývojářů, který jakoby dokázali i v tý 
herní scéně nějak nechci říct prorazit, ale aspoň se nějakým způsobem zviditelnit nebo 
na tý hře vydělat.“  

Další z repondentů, který se věnuje vývoji her pro iOS už situaci vidí 

poněkud odlišně. Jsou tu podle něj schopní vývojáři, ale neexistuje tu 

dostatečná profesionalita ve srovnání se zahraničím. 
„Je pravda, že prostě americký aplikace jsou na tom trochu líp, ale to se liší i 

platforma od platformy. […] ono tady sou docela schopný lidi […] Ale ona je tady 
prostě jiná historie, tady se ty věci nedělaj moc profesionálně. Tady je jenom pár firem, 
který se tim jako reálně živěj a maj nějakej plán a snažej se udržet nějak jako stabilně, 
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tak aby to fungovalo, na základě toho, co produkujou ven. Většina aplikací co se tady 
ale vyrábí jsou prostě různý domácí kutilové a programátoři, který si vlastně vyráběj tu 
aplikaci, protože jí potřebujou a nemůžou jí jakoby najít a ty pochopitelně na nějaký 
jako UIčko a guidelines kašlou. […] tam jako je pár věcí, který od toho chtěj a to je celý 
a přes to plácnou nějakej nosnej obrázek a jako jsou s tím hotový. To se bych řekl tolik 
neděje jako jinde, protože takhle schopný lidi jsou prostě v Americe zaměstnaný někde 
jako naplno a nemaj jako čas si to po nocích dělat.“ (Jan T.) 

Z hlediska požadavků na kvalitní aplikaci je tu podle Jana B. zásadní 

rozdíl. Čeští klienti se, jak sám říká, nezamýšlejí nad kvalitou, ale nad tím, aby 

měli vůbec nějakou aplikaci. 
„Obecně ty české appky nebo naši čeští klienti chtějí mít aplikaci proto, aby měli 

aplikaci, ale nezamýšlejí se nad tím, jak to vlastně bude vypadat a fungovat a tak dále. 
Ve většině příkladů nedávají důraz na to, aby tam byla buďto opravdu nějaká inovace, 
anebo aby to fungovalo tak jak má. Oni vlastně chtějí jen aplikaci, která se dá postavit 
za dva dny s těma standartníma iOS věcma, což ve výsledku nikdo jim neřekne, že to 
trvá dva dny, ale tak to je…“ 

Z analýzy vyplývá, že vývoj aplikací u nás a vývoj aplikací celosvětově se 

podle respondentů úplně neliší. Ve světě jsou podle nich dobré i špatné aplikace, 

stejně jako je tomu u nás. Kromě toho máme u nás prý také schopné lidi i 

dostatek prostředků jako kdekoliv jinde a rozdíly se tím tak smazávají. Jediný 

rozdíl zmiňovali v přístupu českých klientů a jejich představám o kvalitní 

aplikaci a také v profesionalitě vývojářů. Tomu se pak dále věnuji v nadcházející 

podkapitole. 

8.2 Sillicon Valley vs. Česká republika 

8.2.1 Rozdíly v práci vývojáře 

Výzkum odhalil poměrně jasnou shodu v názorech na rozdíl v práci 

vývojáře u nás a v Silicon Valley. Často zmiňovaný byl rozdíl v platu, mentalita, 

startupový mindset a profesionalita. 
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„Myslím si, že hlavní rozdíl jsou peníze, úplne ten najvetšie a jinak tam asi ani 
rozdiel nebude, pretože ta práca je geograficky v podstate nezávislá, dá sa zarobit úplne 
všade, kde je možné mat internet a nemyslim si, že je v tom nejaky rozdiel, myslím si, 
že je to vopravdu o peneziach, pretože cena za vývoj v Silicon Valley je oproti tej 
pražskej cene asi tak destinásobne vyššia. Takže to je hlavní rozdíl.“ 

„Tak určitě peníze si myslím a myslím si, že oni k tomu maj takovej jinej 
přístup, jó jako myslím si, že obecně co se týče mentality, tak v Americe jsou jiný, než 
tady u nás, takže v tom si myslím, že by mohl bejt ten hlavní rozdíl.“ (Jan K.) 

„Tak první rozdíl, který mě napadl, je ten plat. Teď jsme si psali s grafikem, se 
kterým děláme a ještě s jedním programátorem: poslal takový pěkný článek o tom, 
kolik stojí aplikace v Americe a zhodnotili jsme, že za tu cenu bysme to možná udělali, 
kdybysme ty dolary vyměnili za koruny možná [smích], že to je fakt někde úplně jinde. 
Takže to je ten hlavní rozdíl a jinak asi úplně ne, protože se dělá vlastně úplně to 
samý.“   

„[…] kromě toho platu teda, který je fakt na jiné úrovni, tak v tom asi nebude 
zas tak velký rozdíl.“ (Tomáš H.) 

K mentalitě a určité kultuře se podobně vyjadřuje i Jan B. a Tomáš H.: 
„Když tam chce někdo zkoušet nové věci a ta kultura ho k tomu vede, protože 

když nebude zkoušet nové věci, tak neuspěje. Tady to jsou lidi, kteří prostě 
programujou.“ (Jan B.) 

„Možná si dovedu představit, že to prostředí působí na člověka tím způsobem, 
že potom jako pracuje líp motivovaný, protože vidí kolem všechny ty velké projekty a 
tady prostě když pracujeme, tak neslyšíme o někom, kdo by něco vyvíjel a tak. Jakože 
to prostředí by mohlo mít nějaký význam […]“ (Tomáš H.) 

Američtí vývojáři v Silicon Valley jsou podle výpovědí dvou respondentů 

narozdíl od českých více inovativní - Češi se vyhýbají konkurenci a jsou spíše 

opatrní. 
„[…] oni se pustěj do všeho, i když jako by to třeba za to ani nestálo, ale jako jó 

třeba ze stovky takovehlech jakoby blbejch nápadů třeba vzejde jeden skvělej. My třeba 
tady u nás jsme jakoby trošku víc opatrní a víc věci jako řešíme a jako má to smysl, 
nebo ne. Oni tam podle mě do toho víc jako jdou, si myslím…“ (Jan K.) 

Martin Š. také vyzdvihuje pracovitost a vysokou úroveň technických 

znalostí českých vývojářů. Problém podle něj není v kvalitě schopností, ale v 

tom, na co se čeští vývojáři oproti americkým zaměřují: 
„[…] co se týče třeba znalostí a schopností - těch technicky orientovanejch, tak 

tam není, dokonce bych řekl, že ty vývojáři tady v Čechách jsou obecně takový 
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pracovitější a obyčejně maj trochu hlubší technický znalosti, ale v podstatě ten rozdíl je 
v tom, že ty americký vývojáři se věnujou těm správnejm věcem. […] Ty český vývojáři 
se často snažej vyhejbat konkurenci tím, že se snažej najít nějakej novej trh, nějakej 
novej produkt inovativní, kterej ještě nikdo nevymyslel a nechtěj se často soustředit na 
to, co je mainstream a to vede často k tomu, že potom nemaj žádný uživatele, žádný 
zákazníky.  

Rozdíl bych viděl v tom, že pracujem trochu víc, že dřeme trochu víc, ale efekt je 
menší, protože neděláme ty správný věci. […] kolik je úspěšnejch startupů českejch a 
kolik je americkejch že jo. Nebo evropskejch, protože Čechy jsou menší, ale prostě 
množství evropskejch technologickech startupů, který by byly opravdu úspěšný je malý 
oproti americkejm, kde jich je spousta a tak čím to může bejt… buďto to může bejt 
znalostma, těma odbornejma, těma technickejma - tim si myslím, že to není, spíš je to 
tím, že se prostě nesoustředíme na to, co má význam, na to, co je podstatný.“ 

Výhodou vývojářů v Silicon Valley je nepochybně i jejich lokalita. Silicon 

Valley je centrem světového vývoje softwaru a ačkoliv se dá pracovat podobným 

způsobem i na periferiích, převážná většina světového vývoje se odehrává právě 

v Silicon Valley a přilehlé oblasti San Francisco Bay Area. 
„[…] já myslím, že takovej zas jakoby rozdíl tam nebude, ale bude tam ten háv, 

že oni jsou prostě v centru toho dění, v epicentru těch největších věcí. Ale zas takovej 
jakoby rozdíl bych tak jako nevnímal, protože všichni maj stejný procesy si myslím 
nebo oni určitě budou mít - když to bude nějaká velká firma - zajetou velkou dobrou 
infrastrukturu, když to bude nějaká velká firma, ale to není to, co my bysme 
neznali.“ (Jiří O.) 

Velmi zajímavou a ojedinělou výpovědí pak byl rozhovor s Janem T., 

který uvádí, že největší rozdíl je v profesionalitě a to v mnoha různých rovinách: 
„No kromě platu [smích] bych řekl, že… alespoň moje zkušenost s 

Američanama je taková, že jsou z hlediska procesů mnohem profesionálnější, taky tím 
ale strávěj hodně velký množství času.“ 

Porovnává sociální vztahy na pracovišti: 
„Řekl bych, že tam panuje i určitá větší profesionalita na pracovišti těch lidí 

jako mezi sebou, že český firmy jsou ještě pořád takový trochu garáže, kde prostě spolu 
jako dělaj takový ty nadšenci, co se k sobě neuměj moc chovat, jako k sobě navzájem. 
[…] Třeba sexismus na pracovišti třeba v Čechách, to je mnohem jako horší, než ve 
Státech.“  
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Poprosila jsem Jana i o uvedení příkladu sexismu ve vývojářském oboru v 

Česku a ač byl ochotný o tom mluvit, nepřál si, aby jeho výpověď byla 

zveřejněna. 

Rozhovořil se ale o managementu a HR v českých IT firmách. Zdá se být 

časté, že v tomto oboru je struktura firmy plochá, tedy že ve společnosti 

nepanuje výrazná hierarchie. 
„Jsou myslím si jako schopnější lépe potlačit ego v některejch ohledech, ono to 

je na obě strany, na jednu stranu se egoisticky mimořádně prosazujou jako extrémně, 
na druhou stranu, když jsou v tom řetězci vejš a řeknou takhle to prostě jako nebude, 
tak srazej ocas a takhle to není a nemusí se to dál řešit. Jako v českým prostředí se víc 
řešej tyhle křivdičky a dělaj se věci jinejm za zádama a tak. […] Já si myslím, že v 
Čechách není vůbec kvalitní management […] některý ty IT firmy se to snažej obejít 
tím, že teda ten management nemaj vůbec, že ta struktura je úplně flat  a je to taková 88

jako divočina, ale něco se tam jako produkuje a ty procesy tady neumí nikdo udělat a i 
prostě HR pracovníci jsou tam proto, aby hájili zájem firmy, což ale není jejich smysl, 
alespoň ne jako v zahraničí, tam jsou mediátor mezi oběma stranama a snažej se těm 
lidem jako… není nebezpečný pro ty zaměstnance se s nima prostě o něčem bavit jo, to 
se tady prostě jako říct rozhodně nedá.“  

Zakončuje ale toto téma pozitivně a vyzdvihuje výhodu české historie, 

díky které u nás byli a stále ještě jsou skuteční nadšenci, kteří v oboru nejsou 

primárně pro finanční satisfakci: 
„[…] ale jinak sou tady lidi schopný. Myslím si, že jsou tady na tom i o něco líp, 

protože historicky tady byli lidi, co to nedělali kvůli penězům nebo kvůli svý kariéře, ale 
protože to prostě byl jejich zájem. Sami si postavili počítač, sami si dovezli díly z 
Německa, sami si na něm začali programovat a sami se někam dostali. To pochopitelně 
v těch vyspělejších zemích, kde už je z toho běžná profese, jako každá jiná, kde tam 
prostě jako vylezeš ze školy a řikáš si: No co bych mohl dělat, no programátoři si na 
sebe vydělávaj, tak půjdu zkusit tohle. No tak tam není jako podle mě až tak s podivem, 
že si outsourcujou ty lidi z jinejch ještě míst, protože tady to pořád ještě dělaj nadšenci 
různý autisti, aspergeři, který jako jsou do toho úplně zapálený a myslím si, že to je 
velká výhoda toho, co tady momentálně máme.“ 

Analýza odkrývá poměrně shodné názory na rozdíl v práci vývojáře u nás 

a v Silicon Valley. Respondenti často uvádějí značný rozdíl v platu, mentalitě, 

kultuře a profesionalitě. Velkou roli hraje také lokalita. Silicon Valley je v centru 

 flat - anglický výraz - plochý88
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všeho dění a ačkoliv je vývoj aplikací globální profese a není příliš geograficky 

omezený, jak jsme se dozvěděli dozvěděli v předchozích kapitolách, 

8.2.1 Práce na dálku 

Profese vývojáře mobilních aplikací v českém prostředí se zdá být jaksi 

bez hranic - skutečně globální ve všech aspektech. Vývojáři sice dojíždějí do 

kanceláře, pokud zrovna nepracují z domova, ale možnost práce odkudkoliv tu 

existuje a hlavní proměnnou se pak stává komunikace na dálku a efektivita 

práce. Ptala jsem se respondentů, zda-li by si dovedli představit práci na dálku, 

třeba pro společnost v Silicon Valley a dostalo se mi několika druhů odpovědí. 

Někteří z respondentů nejenže si to dovedou představit, ale s ideou se 

identifikují, protože je to realita jejich oboru a díky moderní komunikaci je to 

reálné. 
„No dovedu. Tak já i vlastně teďka pracuju částečně na dálku, sice teda jako 

když potřebuju, tak jako dojedu. Není to ani zahraničí, ani Silicon Valley, to už vůbec 
ne, ale nemyslím si, že by to byl v dnešní době problém. Ty komunikace už jsou jako 
snadný, takže si myslím, že klidně.“ říká Kateřina Z. a dodává, že by ji práce pro 
společnost v Silicon Valley lákala. 

„My vlastne všetci pracujeme nejakým spôsobom na diaľku, okrem nie všetci sú 
v Čechách v Prahe, takže áno, určite áno.“ (Michal K.) 

„No my to vlastně děláme. […] My mámě ty zákazníky v Silicon Valley, ale 
nicméně máme tam i dva kolegy, který tam s nima komunikujou, takže to není jenom 
na dálku. Ale nevím, jestli je možný bejt třeba freelancer v Čechách a pracovat na dálku 
pro společnosti v Silicon Valley, ale asi to možný je. Jako jestli je možný ten fyzickej 
kontakt ne minimalizovat, ale úplně vynulovat, jestli by bylo možný se s nima nevidět 
nikdy a asi by bylo těžší potom získávat ty zakázky, protože prostě nebejt tam, tak by to 
bylo obtížnější, ale co se týče toho produktovýho vývoje, tak to určitě možný 
je.“ (Martin Š.) 

I Jan B. se k této představě vyjadřuje kladně a dodává: „Ano dokážu, bylo 

by to strašně super.“ 

Jiří O. souhlasí s tím, že vývoj mobilních aplikací je profese geograficky 

neomezená, ale nepovažuje to díky komunikaci na dálku za efektivní a sám by 

tímto způsobem znovu pracovat nechtěl:  
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„Dokážu si to představit, ale je to docela na nic, protože už jsem takhle 
komunikoval… nebo takhle, komunikovat přes Skype nebo přes e-maily je docela 
jakoby komunikačně náročné, než z očí do očí. Tudíž si to dokážu představit, je to 
realita našeho businessu, ale pro mě je to jakoby takový těžší a já myslím, že pro 
všechny. […] Pro mě osobně by se mi do toho nechtělo.“ 

Komunikaci jako překážku vidí i Jan K.: 
„Jako na jednu stranu by to mohlo bejt určitě zajímavý, rád bych třeba, ale 

nedovedu si představit ty další věci, který s tím souvisej, jako je časovej posun, jako je 
práce z domu nebo z cooworkingu a tak, ale vadilo by mi, že nejsem s těma lidma v 
kontaktu osobnim jó a pak jak jsem zmiňoval časovej posun, ale zase to má svoje 
výhody, můžes si odjet kam chceš a můžeš fungovat. Takže určitě to má svoje plusy a 
mínusy, neuměl bych se rozhodnout. Kdyby mě teďka někdo nabídl pojď do Silicon 
Valley, bylo by to těžký.“ 

Vyloženě opačný postoj k práci na dálku má Jan T., který tento způsob práce 

považuje za vyloženě neefektivní: 
„[…] myslím, že práce na dálku na tomhle levelu je hrozně neefektivní, že prostě 

si potřebuješ s těma lidma o tom reálně bavit a ne jim posílat prostě nějaký maily 
pětkrát denně a ani ty telemosty nejsou prostě kdoví jak dostatečný a taky si myslím, že 
lidi v Silicon Valley prostě když o někoho fakt stojej, tak si ho tam prostě radši 
přetáhnou - přesídlej, než aby se s ním nějakym způsobem..to by muselo bejt vyloženě 
jeho přání, že nechce z tý země odjet.“ 

Kromě toho má Jan T. i jiné sny a ambice. Nevidí smysl své práce v pouhém 

honění se za bohatstvím: 
„Ale to ani nebyl nikdy můj sen, protože Silicon Valley je prostě orientovaný na 

profit. Smysl tý aplikace je, aby prostě obsloužila co nejvíc lidí a pak jako Vás někdo 
koupil a to prostě není to, co já bych chtěl dělat. […] protože se mi nelíbí dělat věci pro 
průměrnýho uživatele, kterej vlastně jakoby neexistuje. Moc mi nevyhovuje tahle 
ideologie dělání věcí pro všechny. Já jsem zastáncem toho, že by mělo existovat plno 
různejch specifickejch aplikací, který obsloužej konkrétní lidi, který je potřebujou a s 
tím, že by se mělo řešit, jakym způsobem zajistit, aby tyhle aplikace mezi sebou byly 
schopný nějakym způsobem komunikovat. […] On to prostě není lukrativní koncept 
samozřejmě.“ 

Z analýzy vyplývá, že nejenže si vývojáři umí práci na dálku pro 

společnost v Silicon Valley představit, ale práce na dálku je podle nich svým 
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způsobem již realitou jejich oboru. Považují svou profesi tedy do určité míry za 

globální a řeší dále otázku komunikace a časového posunu. Vyskytují se názory 

pro i proti. Názory proti především kvůli menší efektivitě práce kvůli neustálé 

komunikaci na dálku. Názory pro pak zastávají vývojáři, kteří v komunikaci na 

dálku nevidí problém a díky moderním technologiím je takový model práce 

poměrně běžnou záležitostí. 
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Závěr 
Z mého výzkumu na základě hloubkových rozhovorů vyplynul soubor 

postřehů a hypotéz, které se snaží osvětlit souvislost mezi měřítky kvality 

aplikací společnosti Apple a samotných vývojářů. Vycházím z předpokladu, že 

společnost Apple nastoluje iOS vývojářům vysoký standard kvality a to nejen 

vizuální. Dalšími otázkami výzkumu bylo definování pojmu design a práce 

vývojářů samotnými vývojáři. 

Společnost Apple představovala pro oslovené vývojáře mobilních aplikací 

zdroj inspirace a udavatele kvality po značně dlouhou dobu. Nyní se podle 

vývojářů již Apple rovná dalším platformám minimálně co se týká kvality 

hardwaru, s výjimkou iPadu, který stále považují za kvalitnější v práci s 

kontextem, oproti jiným tabletům. Kvalitní software pak vychází již nejen od 

společnosti Apple, ale také od třetích stran, které jsou podle vývojářů často 

zdrojem inovací, které pak Apple přijímá za své. 

Dodržování vodítek hodnotitelů společnosti Apple dokumentuji již v 

teoretické části mé práce - oslovení vývojáři se ztotožňují se standardy a 

guidelines společnosti Apple, sdílí kvalitativní kritéria a myšlenkovou linii firmy 

vycházející od prvních designérů Applu a Apple vnímají jako autoritu, ačkoliv 

stanovené normy a standardy jsou spíše orientační, i když do jisté míry 

vyžadované. Respondenti vykazují určitou sounáležitost se značkou Apple, s 

kvalitou jejich produktů, a to ať už jde o hardware či software. Přítomná je i 

samoregulace kvality ze strany vývojářů. Vývojáři jasně definují, jak by měla 

kvalitní aplikace vypadat a fungovat a podle těchto norem se řídí. Případy 

deviace od norem kvality společnosti Apple se zpravidla postará komunita 

hodnotitelů společnosti Apple, a to považují respondenti také za jeden z 

hlavních rozdílů a výhod oproti platformě Android, kde se kvalita aplikací 

reguluje pouhým doporučením, které není, jak sami říkají, nijak přísně 

kontrolováno. 

Zajímavým zjištěním je také míra zodpovědnosti, s jakou respondenti 

přistupují k designu aplikací. Ačkoliv se jednalo o rozmanitý vzorek 
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respondentů, z analýzy je partné, že napříč respondenty panuje určitý vzorec 

uvažování o designu jako o klíčovém elementu ve vývoji aplikací. Pro všechny 

respondenty je design aplikace důležitým či dokonce nejdůležitějším krokem ve 

vývoji. Pojem design definují jako kombinaci  vizuální stránky aplikace - tedy to, 

jak aplikace vypadá, a funkčnost aplikace, tedy jak se aplikace chová v interakci 

s uživatelem. Musí fungovat v určitém kontextu, naplňovat uživatelovy potřeby 

a zároveň dobře vypadat. Neméně důležitým je také cílový trh aplikace. Je třeba, 

aby aplikace k něčemu skutečně byla, tedy řešila nějaký problém. 

Spolu s jasnou představou o designu uvádějí respondenti také svůj 

pohled na svou práci jako na globální a uvažují o ní jako geograficky neomezené 

profesi, která díky moderním technologiím není vázaná na místo, popřípadě ani 

čas, ale spíše na prostředky k práci nezbytné. Takhteyev nazývá ve své studii 

brazilských vývojářů jejich profesi znalostní prací a globální profesí. S jeho 

definicí vývojářské profese se čeští vývojáři ztotožňují. Ke své práci totiž 

nepotřebují v podstatě nic jiného než internet, stabilní elektřinu a počítač. 

Internet pak vidí jako studnici nahraných znalostí, ze které vývojáři čerpají. 

Díky geografické nezávislosti pak podle respondentů neexistují značné rozdíly v 

kvalitě aplikací vytvořených v České republice a v zahraničí a podobně i práce 

vývojáře je velmi podobná kdekoliv na světě. 

Mnou oslovený vzorek respondentů tedy skýtá obraz poměrně jednotně 

smýšlejících vývojářů, kteří uvažují o vývoji v českém prostředí jako o 

konkurenceschopném v celosvětovém měřítku, a to jak díky kvalitním 

aplikacím, které u nás vznikají v rámci mediální produkce, tak díky regulaci 

kvality entitou Apple, kterou vnímají v pozitivním slova smyslu. Společnost 

Apple pro ně není jen vzorem kvality, ale ztotožňují se s jeho filozofií, kterou 

aplikují na svou tvorbu a tímto vzniká jasný proces samoregulace, který přispívá 

ke vzniku kvalitního ekosystému vývoje v českém i v globálním měřítku. 

Vzhledem ke zvolené metodě mají všechny mé poznatky formu hypotéz a 

mohou sloužit jako podklady k dalšímu výzkumu, který je může dále rozvést, 

potvrdit nebo usměrnit. 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Summary 
In my thesis, we are aiming at a comprehensive description of how Czech 

mobile app developers define design, their work in terms of its global character 

and Apple as a trendsetter and certain example of good quality in mobile app 

development. I assume that Apple raises a high standard of quality and not just 

in terms of visual design.  

In the theoretical part, I first introduce theoretical concepts such as 

global profession, platform studies and affordances. The research was based on 

qualitative interviews. We analyzed our data set using the thematic analysis and 

coding method, allowing us to search patterns of similar experiences in the 

relevant research fields.  

A set of hypothesis and remarks came out of my research. These try to 

find clearer correlations among emphasis on design, development for iOS 

platform and identification with Apple’s philosophy that leads to self-regulation 

of developer’s work in terms of quality. Another topic of my research was 

understanding developer’s work in terms of its global character and showed 

geographic independence and mere necessity of the internet, computer and 

stable electricity as tools for developer’s profession. Czech developers do not 

distinguish themselves from the global market and see themselves as equal to 

any foreign developer company or individual. With respect to the used method 

all my findings are in the form of hypotheses that can very well serve as a 

foundation for further research to elaborate, verify or revise my findings.  

Studies such as this are essential for better understanding of current 

work routines of skilled professionals in the mobile app industry and an 

elaborated version can help to form a certain behaviour typology. They can be 

fundamental during designing mobile applications, as well as during further 

research in the mobile app industry.  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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Návod k rozhovoru se respondenty (text) 
Příloha č. 2: Záznamy rozhovorů s respondenty (text/audio CD)  

Přílohy 
Příloha č. 1: Návod k rozhovoru se respondenty 

• Jak se Vám pracuje jako členovi malého/ středního / velkého týmu? 

• Funguje ve studiu (ve společnosti) nějaká inspirace od kolegů a pokud ano, 

jak? 

• Vzpomenete si kdy a jak jste se dostal k vývoji mobilních aplikací pro iOS? 

Jak dlouho se tomu věnujete profesionálně? 

• Pokud bychom se vrátili do roku 2007, kdy byl představen první iPhone, na 

jaké byl podle Vás vývoj mobilních aplikací v České republice úrovni? 

• Jak vypadala Vaše práce před příchodem iPhonu? Na co jste kladl největší 

důraz? 

• Zaznamenal jste nějaké nepřekonatelné výhody iPhonu či iPadu oproti 

zařízením, které běží na Androidu? Jaké?  

• Mohl byste mi prosím popsat Váš běžný pracovní den? 

• Mohl byste popsat proces vývoje aplikace z Vaší zkušenosti? (od náčrtů po 

launch aplikace) 

• Co pro Vás znamená design aplikace a jak je pro Vás důležitý? 

• V čem podle Vás tkví kvalitně vytvořená aplikace - jak by měla vypadat a 

fungovat? 

• Co se týká kvality designu mobilních aplikací celosvětově vs. u nás: jak Vám 

v současné době připadá? 

• Vnímáte posun kvality iOS aplikací na časové přímce od představení iPhonu 

do dnešního dne? 

• Dovedete si představit, že byste pracoval na dálku, třeba pro společnost v 

Sillicon Valley? 
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• Dovedl byste mi sdělit, jaký je podle Vás hlavní rozdíl mezi prací vývojáře v 

České republice a prací vývojáře v Sillicon Valley? 

• Jak budou podle Vás vypadat mobilní aplikace v budoucnosti? 

Příloha č. 2: Záznamy rozhovorů s respondenty 

Vloženo v deskách práce.


