Manažeři, technokraté, estetici
Proč nás obklopují nepoužitelná zařízení, ale něco naopak funguje

Fakt, že kolem sebe máme celou řadu špatně navržených produktů, je mnohdy spíše důsledkem manažerských selhání než technologických omezení. Jak těmto situacím předejít? Naopak z pohledu uživatele, kdy si máme myslet, že pokud něco nedokážeme ovládat, je chyba v nás? Ale máme kolem sebe i mnoho pozitivních trendů – komplexní software se mnohdy ovládá snáze než obyčejné dveře.
Donald A. Norman je současně kognitivním psychologem a profesorem informatiky, má proto ideální profesi k tomu, aby se zabýval návrhy a použitelností různých technologických artefaktů. Spolupracoval také s firmou Apple, když vyvíjela ne sice první, ale první prakticky použitelné grafické rozhraní pro ovládání počítačů. Jeho kniha Design pro každý den poprvé vyšla už asi před 20 lety. Český překlad nedávno vydalo nakladatelství Dokořán; samotný anglický text se mezitím dočkal řady nových vydání a aktualizací, nicméně i tak jako celek ukazuje moderní technologie v jejich starší podobě. Což má ale pro současného čtenáře své přednosti, protože můžeme srovnávat.

Pohled specialistů
Asi každý z nás někdy proklínal nejen počítačový program, ale i docela obyčejný kohoutek u umyvadla. Podle osobních vlastností a okamžité nálady se lišíme v tom, zda vinu za problém dáváme vlastní neschopnosti nebo výrobci, eventuálně celému světu. Mnohdy ale nemusíme být, alespoň podle autora knihy, sebekritičtí; může za to špatný návrh či jeho realizace, v posledku manažerské selhání (to, že opravdu existují lidé, jimž vše padá z rukou a neomylně zmáčknou špatný knoflík, autor pomíjí).
Jenže tady už Norman problém uchopuje úplně jinak, než je běžné. Čtete komiks, respektive strip, Dilbert, který zjednodušeně řečeno popisuje potíže spousty chytrých a technicky erudovaných odborníků se svým tupým parazitickým šéfem, který jakýkoliv výsledek stejně zabije svou ignorancí? Tohle vnímání je celkem běžné, Donald Norman je ovšem převrací. Šéfové se podle něj mnohdy naopak obávají toho, že budou před svými podřízenými za hlupáky, kteří neumí věci používat, a proto dávají návrhářům příliš volnou ruku. Tito specialisté pak vyvíjejí produkty s ohledem na sebe, nikoliv na koncového uživatele. Během vývoje získají s výrobkem samozřejmě důvěrný vztah a vůbec nechápou, jak je pak možné, že mikrovlnná trouba s tolika různými tlačítky, nastaveními a signalizačními kontrolkami nevzbuzuje u ostatních stejné nadšení – vždyť i jestli je někdo tak tupý, že to nepochopí rovnou, má se podívat do (např. 40stránkového) manuálu dodávaného spolu s produktem. Chybou manažerů v tomto případě není to, že by inženýrům házeli klacky pod nohy, ale že ze své pozice nezasáhli („no jo, já holt té technice nerozumím jako oni, a když oni tvrdí, že ovládání musí každý pochopit, pak raději nebudu polemizovat...“).
Příklad s mikrovlnkou nebyl zvolen náhodně. Hned úvod knihy popisuje, jak Kenneth Olsen, zakladatel firmy Digital, přiznal, že tu firemní nedokáže používat (pro nepamětníky: Digital Equipment Corporation, DEC, byla jedna z prvních IT firem; existovala od 70. let, později ji koupil Compaq a ten se pak zase sloučil s HP). Nicméně alespoň z pohledu IT průmyslu můžeme mít dnes opatrné důvody k optimismu. Vzpomeňte, jak třeba vypadají webové stránky dnes a jak vypadaly před 12 lety. Nedílnou součástí vývoje webů, softwaru, ale i celé řady dalších produktů, je vazba od uživatelů a ve firmách existují speciální profese odpovídající za použitelnost či „user experience“.

Prokletí umělci
Ještě vážnějším problémem pro funkčnost výrobků je podle Normana ale estetika. Ostatně už samotné slovo „design“ je v běžném jazyce téměř synonymem pro „vzhled“ či „styl“. Autor má však pod pojmem dobrý design na mysli de facto úplný opak – ironicky naznačuje, že téměř vše, co získá ceny za design umělecký, by se dalo označit spíše za zločin. I tak jednoduché a mnohdy po staletí vyráběné předměty, jako je stůl, okno, dveře, náramkové hodinky, budík, elektrický sporák nebo vodovodní kohoutek, dokáží umělečtí návrháři učinit nepoužitelnými pro normálního člověka. Konvice na čaj, jež měla na stejné straně hubičku na nalévání i držadlo, byla sice zamýšlená jako vtip, ale lze si představit, že by právě ona získala nějaké ocenění, a to nejen na soutěži masochistů.
Tyhle pasáže jsou v knize vůbec nejpůvabnější a při čtení si nelze nevzpomenout na verš z komunistických čítanek „miluji věci, mlčenlivé soudruhy“. Estetické preference se obzvlášť zhoubně projevují v interiérech. Lidé chtějí (nebo dodavatelé jsou přesvědčeni, že lidé chtějí?), aby vypínače a další ovládací prvky nerušily hladkost a jednotnou barvu zdí, takže se všechno snaží všemožné ukrývat. Bohužel se jim to často i daří. Zde Norman jednoznačně preferuje funkčnost před stylem, který prostřednictvím reklamy přesvědčuje, že mobilní telefon je čímsi na úrovni make-upu. Ovšem obecně neplatí, že dříve bylo lépe, mobilní telefony jsou stále vrcholem použitelnosti oproti systémům klasických telefonů s různými tlačítky pro opakované volání či přepojování, které byly i jsou postrachem nejedné firmy.
Na vypínače ztracené v bytě si většinou dokážeme po čase zvyknout, nejstrašnější ale je, když jsou tyto futuristické designy součástí veřejných prostor. Autor popisuje marné zápasy s klikou u dveří či právě vodovodním kohoutkem, včetně komplexních systémů ovládaných zcela přes fotobuňky a s různými výsuvnými částmi. Jejich jediným problémem je, že pokud narazíme na zcela hladké umyvadlo bez viditelného kohoutku, nebudeme tak docela vědět, co s tím.

Dvojsečný trh
Viníky nefunkčních zařízení nejsou ovšem jen techničtí specialisté či jedinci s uměleckými sklony, ale kupodivu i samotný trh – alespoň podle Normana. Trh sice v dlouhodobém efektu vede k přežití toho lepšího, nicméně pro úspěch nového výrobku je především třeba, aby se odlišil od své konkurence. Někdy stačí cena či nepodstatné úpravy zevnějšku, jindy dochází k zásahu do uživatelského rozhraní. Podobně jako v biologické evoluci je ovšem většina změn/mutací škodlivá. Spotřebitel sice rozhoduje o přežití toho, co lze alespoň nějak používat, nicméně v aktuálním okamžiku je převážně obklopen artefakty špatnými. Jindy ovšem má konzervativismus sílu negativní – v knize najdeme podrobně rozepsaný i známý případ vzniku klávesnice QWERTY. Klíčovým bodem tohoto příběhu je fakt, že toto rozložení klávesnice bylo u prvních psacích strojů navrženo proto, aby psaní zpomalovalo (!) - to aby se nepotkávaly páčky pohybující stisknutými písmeny.
Kromě zcela faktických poznámek nabízí kniha i trochu teoretičtější části popisující fungování našich hlav, to, jak si děláme mentální modely okolního světa včetně přímo neviditelného „vnitřku“ technologie či jak distribuujeme znalosti mezi vnitřek hlavy a informace ve vnějším světě. Z hlediska naší schopnosti porozumět různým hejblátkům je důležité, jak funguje lidská paměť, či k jakým omylům nás někdy vede intuice a stereotyp, tedy s jakými chybami a zkraty uživatelů by návrháři měli počítat; tyto kapitoly mohou zajímat nejen designéry a naštvané uživatele, ale i zájemce o kognitivní vědu. Opět jeden z příkladů pozitivního vývoje: Představte si odstraňování počítačových souborů. Lidé dělají chyby, a proto jim slušný systém před touto akcí nabídne dialog vyžadující potvrzení. To je však málo, protože to brání katastrofě vyvolané kliknutím vedle. Neodstraní se tím aktuální zatemnění mysli a člověk dialog mnohdy potvrdí a později trpce lituje, komplikovanější dialog by ovšem zase nadměrně obtěžoval. Řešením, které autor navrhuje, je obdoba Koše, který skutečně v současných operačních systémech existuje.

...a dvojsečná komplexnost
V oblasti vývoje trhu produktů přichází Norman rovněž s několika teoretičtějšími koncepcemi, které popisují různé cykly od vizionářských (ale nepoužitelných, drahých či z jiného důvodu neúspěšných) produktů po masové nasazení technologie, její postupné pilování, současně ale bobtnání funkcí až po jisté „prokletí komplexity“, po kterém se výrobek přestává skoro dát používat, současně se ale naštěstí může objevit zcela nová technologie a cyklus začíná znovu.
Nové funkce samozřejmě do značné míry potřebujeme potřebujeme (nakonec pračka s jediným tlačítkem zapnout/vypnout také není úplně ono) a s komplexitou a množstvím funkcí se jisté problémy s ovládáním nutně dostavují, není to však neřešitelný problém. Když přecházíme na novou verzi textového editoru, nadáváme na množství nových funkcí, které přece nepotřebujeme. Je pravda, že obvykle jich využíváme jen zlomek, ale – zkuste se někdy po čase vrátit k verzi starší a zjistíte, co všechno vám bude najednou chybět.
Na závěr ještě jeden pozitivní příklad. Norman ve své knize uvádí, jak vyzval dobrovolníky k návrhu komplexního zařízení, které by současně bylo rádiem, přehrávačem kazet i CD, telefonem, záznamníkem, hodinami, budíkem a noční lampičkou. Jednotlivé subsystémy spolu navíc měly dokázat komunikovat. Výsledkem návrhů byla zařízení vskutku obludná, s množstvím kontrolek a tlačítek připomínajících teleport či stroj času ze špatného sci-fi filmu. Máme tedy rezignovat, nechat to všechno oddělené a žít mezi desítkami různých ovladačů (připočtěme televizi, video...)? Přesto ale současný počítač celou řadu výše uvedených funkcí zvládne, aniž by příslušné sjednocení znamenalo nepřiměřený nárůst složitosti...
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