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ÚVOD 

 V dnešnej dobe môžeme pozorovať silnejúci vplyv pokroku v oblasti informačno-

komunikačných technológií, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života 

mnohých jednotlivcov. Jedným z výsledkov tohto pokroku sú nesporne biometrické 

technológie, ktoré začínajú byť čoraz častejšie využívané a ich potenciál získal nový rozmer 

od prepuknutia korona krízy a následne potreby vykonávať dôverné operácie na diaľku, 

napríklad komunikácia s bankou, ale i mnohé iné. Vzhľadom na fakt, že biometrické 

technológie začínajú intenzívnejšie prenikať v rôznych odvetviach na Slovensku, zvýšil sa aj 

počet používateľov týchto technológií. No napriek tomu, že biometrické technológie 

zaznamenávajú svoj rozmach, zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná oblasť vnímania 

spotrebiteľov týchto technológií. Preto sme sa rozhodli do tejto oblasti prispieť naším 

výskumom.  

Cieľom predloženej práce je preskúmať názory, postoje a skúsenosti spotrebiteľov 

a identifikovať rozdiely vo vnímaní biometrických technológií medzi generáciami X, Y a Z. 

Získané dáta majú slúžiť na bližšie pochopenie správania generácií, ktoré môže byť užitočné 

pre firmy, ktoré tieto technológie ponúkajú, prípadne používajú a zákazníci budú s nimi 

prichádzať do kontaktu. Uvedený prieskum je súčasťou širšie zameraného, komplexnejšieho 

výskumu, ktorý je riešený v rámci projektu VEGA 1/0488/20 Trhové, marketingové, 

legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore 

(obdobie riešenia: 2020 – 2022, vedúca projektu: Janka Táborecká-Petrovičová). 

Z hľadiska obsahu práca obsahuje tri kapitoly. V prvej teoretickej kapitole sú stručne 

charakterizované pojmy ako biometrické technológie a vymedzené jednotlivé generácie na 

základe ich charakteristických čŕt. V praktickej časti je metodicky vymedzený cieľ, nástroje 

a metódy. Základnou metódou sú štruktúrované hĺbkové rozhovory s predstaviteľmi 

jednotlivých generácií. Dosiahnuté výsledky prieskumu vnímania biometrických technológií 

medzi generáciami majú odhaliť podobnosti a rozdiely vo vnímaní týchto technológií u 

jednotlivých generácií. Výsledky práce je možné použiť ako podklad pri vyhodnocovaní 

využívania biometrických technológií s ohľadom na generačné rozdiely. 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ K PROBLEMATIKE 

BIOMETRICKÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Táto časť je venovaná teoretickému vymedzeniu problematiky. Ide o charakteristiku 

biometrických technológii a ich vývoj, taktiež zameriame našu pozornosť na vymedzenie 

základných charakteristík jednotlivých generácií a uvedieme relevantné štúdie realizované v 

zahraničí. Teoretické východiská budú základom a inšpiráciou pri koncipovaní a realizovaní 

vlastného výskumu. 

1.1. Biometrické technológie a ich vývoj  

Pod pojmom biometria sa označuje vývoj štatistických a matematických metód, ktoré 

sú aplikovateľné na problémy analýzy dát v biologických vedách. Taktiež sa používa na 

opísanie merateľných fyziologických a/alebo behaviorálnych charakteristík, ktoré sú vrodené 

a jedinečné pre jednotlivca a ktoré je možné použiť na overenie jeho identity. Medzi 

fyziologické charakteristiky, ktoré je možné merať, patria odtlačky prstov, geometria rúk, 

charakteristiky tváre, dúhovka, sietnica, osobná vôňa a DNA, zatiaľ čo rozpoznávané 

charakteristiky správania zahŕňajú rukopis, stlačenie klávesu, hlas a chôdzu. Biometria má tri 

špecifické použitia, a to overovanie, identifikáciu a skríning. Overenie je testom, ktorý má 

zabezpečiť, aby jednotlivec bol skutočne tým, za koho sa vydáva; identifikácia sa používa na 

zistenie identifikácie jednotlivca, ak nie je známa jeho totožnosť; a skríning umožňuje 

sledovanie, triedenie a správu ľudí (Jones et al., 2007). 

Prvopočiatky biometrických údajov, ktoré sa dochovali, pochádzajú z Číny, ktoré sa 

datujú približne v štrnástom storočí. Jednalo sa o odtlačky detských dlaní, vyhotovených 

pomocou atramentu. Obchodníci mali údajne nafarbiť deťom ich dlane atramentom 

a následne ich odtlačiť na papieri, čo malo následne slúžiť na rozlíšenie detí medzi sebou. 

Používanie biometrických údajov sa až donedávna do veľkej miery obmedzovalo na podporu 

presadzovania práva a to napríklad odtlačkami prstov, ktoré boli prvýkrát prijaté v Britskej 

Indii v 90. rokoch 19. storočia (Jones et al., 2007). V roku 1995 rastúci počet bezpečnostných 

profesionálov v zahraničí označovalo použitie biometrických systémov ako prostriedok 

rýchleho, pozitívneho a spoľahlivého identifikovania človeka. Na rozdiel od iných 

technológií, ktoré sa spoliehajú na kódované údaje, biometrické systémy používajú ľudské 

vlastnosti na rozlíšenie jedného jedinca od iného (Richards, 1995). 
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Biometrické technológie v roku 2002 boli využívané na registrovanie miliónov 

používateľov v systémoch a to po celom svete. Aj keď bola v roku 2002 táto špičková 

technológia v určitých kruhoch dobre známa, široká verejnosť sa až postupne učí o 

biometrických údajoch,  väčšie povedomie o biometrických technológiách vzniklo v dôsledku 

teroristických útokov z 11. septembra, kedy sa ukázala ich potrebnosť pri zabezpečovaní 

ochrany leteckom priemysle (O'Connell, 2002). S rastúcimi požiadavkami na verejnú 

bezpečnosť v modernej spoločnosti tradičná metóda autentifikácie ani zďaleka nezodpovedá 

potrebám ochrany ľudskej bezpečnosti. Biologické znaky, ktoré predstavuje ľudská tvár, 

dúhovka, žily, hlasový odtlačok a iné, zohrávajú pri rozpoznávaní identity čoraz dôležitejšiu 

úlohu a je im venovaná väčšia pozornosť (Huichao Ye et al., 2020). 

Dôležitosť biometrických technológií zo dňa na deň rastie aj v súčasnosti a spojitosti 

s vyskytnutím pandémie COVID-19. Neodmysliteľné pohodlie použitia biometrických údajov 

na bezpečný prístup je začiatkom trendu, v ktorom sa objavia biometrické údaje na všetkých 

druhoch inteligentných zariadení. To následne spôsobí dopyt po biometrii a začlenenie do 

širšej škály aplikácií. V spojitosti s ochorením COVID-19 vzniká ďalšie využitie 

biometrických technológií, konkrétne globálne úsilie k vývoju „pasov imunity“ COVID-19, 

ktoré by ľuďom umožnili dokázať, že sa zotavili z vírusu a pomôcť tak národným 

ekonomikám po pandémii znovu otvoriť svoje hranice. Toto by bolo kľúčové najmä pre 

krajiny, ktoré primárne žijú z turistického ruchu (Security business, 2020).  

S využívaním biometrických technológií sa v súčasnosti stretáva, či už vedome alebo 

nevedome, mnoho zákazníkov, napr. pri práci s mobilným telefónom, ktorý možno odomknúť 

jedinečným odtlačkom prsta alebo dokonca nasnímaním tváre alebo pri komunikácií s 

bankou. V tejto súvislosti si ľudia čoraz viac uvedomujú dôležitosť bezpečnosti svojich 

súkromných údajov a informácií, najmä s nárastom narušení bezpečnosti online a krádeží 

identity. Preto je z výskumného hľadiska zaujímavé sa na túto tému pozrieť bližšie 

a preskúmať, aký je pohľad vybraných skupín spotrebiteľov (napr. vekových generácií) na 

využívanie biometrických technológií v rôznych oblastiach. 

 

1.2. Charakteristika generácií X, Y, Z  

 V tejto časti práce zameriame našu pozornosť na charakteristiky jednotlivých 

generácií. Obdobie, v ktorom sme sa narodili a rástli, má pre nás veľký význam. Má vplyv na 

životnú perspektívu a správanie. Táto éra predstavuje socioekonomickú oblasť, časový 

horizont vývoja určený generáciou. Jednotlivé prvky, ktoré formujú danú generáciu, sú 
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napríklad významné činy v danom období, viera, politika, hodnoty, myšlienky a skúsenosti 

v tomto časovom horizonte. Campbell definoval generáciu ako skupiny jednotlivcov 

narodených v rovnakom čase, ktorí prežívajú podobný kultúrny kontext a naopak vytvárajú 

kultúru. Čas, v ktorom sa narodíme, a udalosti, ktoré zažívame, nás formujú a formujú našu 

kultúru, zdá sa, že vytvárajú silné puto medzi členmi jednotlivých generácií (Magano, et al. 

2020). 

Do generácie X, taktiež označovanej v slovenskom kontexte ako ,,Husákove deti“, sa 

zaraďujú všetci ľudia narodení od roku 1965 až po rok 1979. Členovia generácie X 

v dnešných dňoch prechádzajú do ,,výkonných“ rolí tak ako na pracovisku, tak i v 

spoločnosti. Ich životný štýl sa často výrazne líši od štýlu Baby-boomerov. Skúsenosti, ktoré 

formovali generáciu X, sa často prezentujú ako obmedzenia, ale v skutočnosti sa pretavili do 

ich vlastností aj v pozitívnom zmysle. Vo všeobecnosti možno členov generácie X 

charakterizovať ako vynaliezavých a ťažko pracujúcich, v časoch keď vyrastali, bol trh 

značne oklieštený, ľudia si práve svojou vynaliezavosťou zaobstarávali, či vlastnoručne 

vyrábali rôzne veci, čo sa na nich pozitívne odzrkadľuje aj dnes. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že berú svoje zamestnanie vážne, čo môže byť spôsobené tým, že boli svedkami 

prepúšťania v osemdesiatych rokoch a preto sú mnohokrát ochotní pracovať nadčas. Taktiež 

ich ovplyvnili roky po pokrokoch občianskych práv v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a 

vysoká miera rozvodovosti, vďaka ktorej sa ženy stali samostatnejšie (Erickson, 2010). 

V generácii Y, tiež označovanej ako ,,mileniáli“, sa nachádzajú ľudia narodení od roku 

1980 až po rok 1994. Zdá sa, že táto generácia má úplne inak nastavený hodnotový systém 

ako to bolo u generácie X. Viac sa zaoberajú životným štýlom. Oproti predchádzajúcej 

generácií, ktorá vo väčšine prípadov pracovala celý život v jednej inštitúcií, generácia Y sa 

vyznačuje značnejšou fluktuáciou, je celkom bežné, že zamestnanec opustí jednu firmu a 

pripojí sa k druhej. Tento druh ,,vernej vernosti“ sa stal záležitosťou minulosti. Generácia Y 

vo všeobecnosti vyhľadáva prácu s ľahkým tempom a množstvom času na dovolenku, je 

veľmi málo pravdepodobné, že budú chcieť pracovať nadčas na rozdiel od členov generácie 

X. Prácu tiež považujú za menej ústrednú v ich živote. Zároveň však kladú väčší dôraz na plat 

(West, 2010).  

Členovia generácie Z sa tiež nazývajú ,,digitálna generácia“, či „digitálni domorodci“. 

Sú to ľudia narodení od roku 1995 až po rok 2012. Pojem „digitálni domorodci“ odráža 

skutočnosť, že táto generácia sa narodila ,,s mobilom v ruke“. Aj keď tieto generačné 

zovšeobecnenia môžu povzbudiť stereotypy, uznanie generačných atribútov taktiež môže 
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poskytnúť informácie pre pochopenie tejto generácie (Seibert, 2021). Generácia Z bola 

väčšinou vychovaná počas globálnej recesie a boli svedkami pomalého oživenia, ktoré 

nasledovalo, zatiaľ čo Mileniáli už boli zamestnaní a bojovali proti neistote. Najvýraznejšou 

vlastnosťou, ktorá formovala túto generáciu, je technologický pokrok, čo odrážaj aj fakt, že na 

tú to generáciu sa dá pozerať ako na technologicky závislých. Na jednej strane sú jej členovia 

zbehlí v používaní technológií, na strane druhej forma socializácie sa presúva do prostredia 

internetu, čo má aj negatívny vplyv v podobe ,,zanedbávania“ reálnych vzťahov. Je preto 

vysoko pravdepodobné, že budú vystavení digitálnej reklame na sociálnych sieťach oveľa 

viac. Toto cieľové publikum generácie Z uprednostňuje komunikáciu prostredníctvom 

vizuálnych nástrojov, na rozdiel od predchádzajúcej generácie, ktorá komunikuje s textom a 

hľadá inovatívny obsah. Členovia generácie Z sa považujú za najmaterialistickejších, túžia po 

okamžitých výsledkoch (Djafarova, Bowes, 2021). Teda možno konštatovať, že vo 

všeobecnosti sa označujú za konzumných, závislých od technológie, ale taktiež sú 

interaktívni, inovatívni, kreatívni a zameraní na výsledky prevažne krátkodobého charakteru.  

1.3. Biometrické technológie z pohľadu spotrebiteľov 

Austrálska vláda realizovala v roku 2020 prieskum verejnej mienky zameraný na 

ochranu osobných údajov (Australian Government, 2020). Časťou tejto štúdie bolo aj 

opytovanie ohľadom biometrických technológií. Výskumná vzorka predstavuje bežnú 

populáciu, teda bola dosiahnutá minimálna veľkosť vzorky 1 500 respondentov. Z tohto 

výskumu vyplynulo, že dve tretiny (66%) Austrálčanov sa zdráhajú poskytnúť biometrické 

informácie podnikom, organizáciám alebo vládnym agentúram. Avšak úroveň neochoty sa líši 

v závislosti od organizácie a účelu zberu biometrických údajov. Austrálčania oveľa viac 

dôverujú vláde ako podnikom, pri zhromažďovaní a používaní biometrických informácií. 

Polovica (48%) považuje vládu za dôveryhodnú, iba 23% však považuje podniky za 

dôveryhodné. Pokiaľ ide o vládne použitie biometrických údajov, viac ako polovici nevadí, 

keď orgány činné v trestnom konaní používajú rozpoznávanie tváre a kamerový systém na 

identifikáciu podozrivých osôb (58% neprekáža, 23% prekáža), alebo vládny orgán, ktorý 

využíva dohľad v záujme verejnej bezpečnosti (56%, neprekáža, 22% prekáža). Polovica 

Austrálčanov ochotne poskytuje svoje biometrické informácie na overenie totožnosti, aby 

mohla získať prístup k vládnym službám (53% je neprekáža, 25% prekáža), na vykonávanie 

v oblasti bankovníctva (49% neprekáža, 29% prekáža) alebo kontrola na letiskách (49% 

neprekáža, 24% prekáža). Je potrebné poznamenať, že federálna vláda a finančné inštitúcie sú 
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najdôveryhodnejšie organizácie, pokiaľ ide o spôsob, akým chránia alebo používajú osobné 

informácie Austrálčanov z prieskumu vyplýva, že za dôveryhodné ich považuje 51%, 

respektíve 50% Austrálčanov. Na druhej strane je väčšine Austrálčanov nepríjemné 

zhromažďovanie ich biometrických informácií a to v nasledujúcich oblastiach - v 

maloobchode (52% prekáža, 25% neprekáža), vstup do licencovanej krčmy, klubu, baru / 

hotela (43% prekáža, 31% neprekáža) alebo na overenie svojej totožnosti pre prístup k 

službám poskytovaným obchodnou alebo súkromnou organizáciou (40% prekáža, 33% 

neprekáža). To koreluje s nižšou úrovňou dôvery v maloobchod, keď 42% považuje 

maloobchodné predajne za nedôveryhodné v spôsobe ochrany alebo použitia osobných 

údajov. V oblasti zabezpečenia biometrických údajov jedincov jednotlivé vekové skupiny 

majú pocit, že ich biometrické informácie sú dobre chránené, nasledovne:  45% opýtaných vo 

veku 18-34, 33% opýtaných vo veku 35-49, 31% opýtaných vo veku 50-64, 28% opýtaných 

vo veku nad 65 rokov. 

Autor Olorunsola (2020) z Nigérijskej Defence Academy uskutočnil výskum ohľadom 

biometrických technológií v roku 2020 na vzorke 198 respondentov. Opytovanie 

respondentov prebiehalo prostredníctvom dotazníkov. Pri otázke, či majú znalosti o pojme   

biometrické technológie, odpovedalo 22%, že presne vedia, o čo sa jedná, 73% sa stretlo 

s daným pojmom, ale nevedia presne čo všetko zahŕňa a 5% o tomto pojme vôbec nepočulo. 

Medzi najpoužívanejšie metódy identifikácie respondenti uviedli odtlačok prsta (124 

respondentov), druhou najpoužívanejšou metódou bolo skenovanie tváre, ktoré využívalo 49 

respondentov, dlaňovú geometriu (skenovanie dlane) používalo 20 opýtaných a najmenej  

využívanou metódou bola hlasová verifikácia, ktorú používalo iba 5 opýtaných. 

Furnell (2004) uskutočnil výskum, ktorý bol zameraný na vnímanie biometrických 

technológií a taktiež zisťoval povedomie o týchto technológiách medzi respondentami. 

Jednou z otázok bolo, či majú respondenti pocit, že súčasné techniky autentifikácie (napríklad 

heslá) dokážu účinne zabrániť krádežiam v rozsiahlych systémoch (napr. online bankovníctvo 

a výbery z bankomatov). Takmer polovica respondentov (45%) uviedla „nie“, zatiaľ čo 26% 

odpovedalo „áno“ a zvyšok  respondentov (29%) nevedelo alebo si neboli istí. Ďalej zisťoval, 

či respondenti už niekedy (pred účasťou v prieskume) vedeli alebo počuli o biometrických 

technológiách. Výsledky odhalili, že 65% opýtaných malo povedomie o biometrických 

technológiách a 66% si pojem biometria spájali s fyziologickými charakteristikami. Výsledky 

taktiež odhalili jasnú mieru pochybností v behaviorálnych metódach z pohľadu respondentov, 

ktorí za najnespoľahlivejšie považovali techniku využívajúcu podpis či verifikáciu pomocou 
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hlasu. Za najspoľahlivejšie označili odtlačky prstov, skenovanie dúhovky a zrenice . Následne 

mali respondenti hodnotiť úroveň pohodlia pri využívaní jednotlivých biometrických 

technológií. Z najpohodlnejšie ozančovali  metódy odtlačok prstu, geometria ruky a overenie 

prostredníctvom podpisu. Najnepohodlnejšie ozančili sken dúhovky a zrenice. Respondenti na 

záver mali uviesť nimi vnímanú užitočnosť biometrických technológií v roznych sférach. 

Najvyššie percento vnímanej užitočnosti bolo pri overovaní totožnosti (77%), následne pri 

kontrole do vládnych budov (66%), pri overovaní totožnosti držiteľov kreditných kariet 

(57%). Najnižšie percento vnímanej užitočnosti bolo pri sledovaní pracovnej doby 

zamestnancov (1%). 

Taktiež možno spomenúť prieskum vypracovaný spoločnosťou Fabrizio Ward, LLC v 

decembri 2019 pre spoločnosť VISA, ktorý bol realizovaný na Slovensku, ale i v Česku 

a Maďarsku. Tento prieskum tvrdí, že Slováci uprednostňujú práve biometrické overovanie 

platieb pred heslami. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1 000 ľudí, ktorí boli práve 

držiteľmi karty VISA a spadali do vekovej kategórie nad 18 rokov. 

Z prieskumu (Visa, 2020) vyplýva, že: 

 slováci vnímajú biometrické metódy overovania platieb ako pohodlnejšie 

a bezpečnejšie (v porovnaní s tradičnými metódami), 

 slovenskí držitelia kariet majú stále väčší záujem o biometrické potvrdzovanie platieb, 

 90% respondentov považuje odtlačok prsta za najbezpečnejší spôsob, ako potvrdiť 

platbu, druhou najbezpečnejšou biometrickou metódou je podľa spotrebiteľov 

skenovanie oka, 

 respondenti vnímajú biometriu v porovnaní s klasickými heslami ako rýchlejšiu (63% 

respondentov) a jednoduchšiu (64% respondentov) možnosť, 

 respondenti uviedli ako najpoužívanejšiu formou biometrie na Slovensku 

rozpoznávanie odtlačku prsta, ktorú vyskúšalo 59% opýtaných držiteľov kariet a 40% 

ho pri platení využíva pravidelne, iné biometrické metódy sú využívané zriedkavejšie, 

napríklad so skenovaním oka má skúsenosť len 13% používateľov. 
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2. CIEĽ PRÁCE, METÓDY A METODIKA VÝSKUMU 

Táto časť je venovaná cieľom práce, metódam a metodike výskumu, ktoré boli 

použité. V práci sme sa rozhodli využiť kvalitatívnu metódu hĺbkových rozhovorov, ktorá 

bude slúžiť ako základ pri ďalšom skúmaní danej problematiky formou dotazníkového 

prieskumu. 

Cieľom predloženej práce je preskúmať názory, postoje a skúsenosti spotrebiteľov 

a identifikovať rozdiely vo vnímaní biometrických technológií medzi generáciami X, Y a Z. 

Získané dáta majú slúžiť na bližšie pochopenie správania sa generácií, ktoré môže byť 

užitočné pre firmy, ktoré tieto technológie ponúkajú, prípadne používajú a zákazníci budú 

s nimi prichádzať do kontaktu. Výber respondentov bol zámerný na základe ich príslušnosti k 

jednotlivej generácii. V našom výskume sme oslovili celkovo šiestich respondentov, cieľom 

bolo zabezpečiť, aby v každej generačnej vzorke bol oslovený muž a žena. Na základe 

vykonaných štruktúrovaných rozhovorov sme chceli zistiť ich názory na danú problematiku. 

Použitím tohto nástroja, napriek tomu, že je značne časovo náročný, dosiahneme podrobnejšie 

a konkrétnejšie odpovede a reálne skúsenosti v porovnaní s dotazníkovým prieskumom. 

Štruktúrovaný rozhovor pozostával z rôznych oblastí a otázky mali určené poradie. 

V závislosti od odpovedí respondenta mu boli následne kladené ďalšie otázky. V prvej časti 

boli všetkým respondentom kladené identifikačné otázky, pretože sme potrebovali 

identifikovať respondentov z pohľadu pohlavia, do akej generácie patria, aké je ich 

dosiahnuté vzdelanie, sociálny status a bydlisko. Druhá oblasť otázok sa týkala prehľadu 

respondentov o biometrických technológiách a čo si pod nimi predstavujú, či sa s danými 

technológiami stretli. Tretia oblasť otázok zisťovala, či sú respondenti aktívnymi 

používateľmi. Na základe ich odpovede im boli následne kladené ďalšie otázky. Ak boli 

používateľmi, pýtali sme sa ich, aké technológie používajú a ako sú s nimi spokojní. Ak 

neboli používateľmi, pýtali sme sa ich, prečo nevyužívajú a či plánujú využívať tieto 

v budúcnosti – ak áno, kde, ak nie, prečo. Následne boli respondentom, ktorí neboli 

používateľmi, opísané hypotetické situácie, v ktorých sa využívali biometrické technológie 

a oni mali vyjadriť svoj názor k daným situáciám. V závere rozhovoru boli všetkým 

respondentom položené otázky, v ktorých mali uviesť výhody a nevýhody biometrických 

technológií a taktiež to, nakoľko sú podľa nich bezpečné, ako ich celkovo hodnotia a aké sú 

ich postoje z pohľadu etiky. Ako sme už spomenuli, na základe zistení je možné pokračovať 

vo výskume konkrétne formou online dotazníkového prieskumu, prostredníctvom ktorého 

dokážeme získať reprezentatívnejšie výsledky. 
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Hĺbkové rozhovory boli realizované prostredníctvom osobného stretnutia, ale aj cez 

video hovory. Uprednostňovali sme osobné stretnutia najmä kvôli vyššej interakcií 

s respondentami a taktiež, aby sme sa vyhli komplikáciám spojeným s prenosom pri video 

hovoroch. Respondenti boli pozvaní zúčastniť sa výskumu prostredníctvom telefonátu, po ich 

súhlase bol následne dohodnutý termín, miesto a čas stretnutia. Taktiež sme dali na výber 

respondentom, akým spôsobom bude stretnutie realizované. Na začiatku hĺbkového rozhovoru 

sme uviedli, o aký výskum sa jedná a čo je jeho cieľom, ozrejmili sme jeho priebeh 

a približnú dĺžku trvania rozhovoru. Následne sme respondentom kládli otázky, ktoré boli 

pevne vopred stanovené. Na záver rozhovoru sme sa poďakovali respondentom za ich účasť 

na výskume a následne sme sa ešte informovali, či majú záujem sa dozvedieť o výsledkoch 

výskumu po jeho ukončení. Následne uvádzame štruktúru výskumnej vzorky v rámci 

jednotlivých generácií.  

Generáciu X, do ktorej spadajú ľudia s rokom narodenia 1969 až 1979, teda najstaršia 

vzorka respondentov v našom výskume, reprezentujú osoby vo veku 42 až 52 rokov. Oslovili 

sme ženu, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie, je zamestnankyňou v oblasti energetiky 

a jej súčasné bydlisko je mesto. Taktiež sme oslovili muža, ktorý dosiahol vysokoškolské 

vzdelanie, je podnikateľom taktiež v oblasti energetiky a je obyvateľom mesta. 

Generácia Y, v ktorej sa nachádzajú ľudia s rokom narodenia 1980 až 1994, 

reprezentujú respondenti v rozmedzí 27 až 41 rokov. Prvým z oslovených bol muž 

s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním, ktorý je zamestnancom v oblasti IT a jeho 

bydlisko je mesto. Druhou oslovenou bola žena, s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním, 

ktorá je študentkou interpretačného umenia a je obyvateľkou mesta. 

Generáciu Z, do ktorej patria jednotlivci s rokom narodenia 1995 až 2012, ergo 

najmladšia vzorka respondentov v tomto výskume, predstavovali osoby vo veku 9 až 26 

rokov. Ako prvú sme oslovili ženu s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá je 

študentkou knižnično-informačných vied a žije v meste. Taktiež sme oslovili muža 

s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorý je zamestnancom v obchodnom reťazci a jeho 

bydlisko je mesto. 
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3. VNÍMANIE BIOMETRICKÝCH TECHNOLÓGIÍ Z POHĽADU 

RÔZNYCH GENERÁCIÍ 

V tejto časti práce sa budeme prezentovať výsledky práce, ktoré vyplynuli 

z uskutočnenia hĺbkových rozhovorov a ich interpretácií. Stručne uvedieme výsledky 

výpovedí respondentov, ktoré budú rozdelené na základe ich príslušnosti k jednotlivým 

generáciám.  

3.1. Zhodnotenie výsledkov kvalitatívneho prieskumu generácie X 

Oslovená žena (dátum realizácie rozhovoru : 14.3.2021), ktorá dosiahla vysokoškolské 

vzdelanie, je zamestnankyňou v oblasti energetiky so súčasným bydliskom v meste. 

Respondentka sa vyjadrila nasledovne: Jej postoj k biometrickým technológiám možno 

charakterizovať ako zhovievavý až pozitívny. Osobne sa nestretla s využívaním 

biometrických technológií, ale počula o tom v spojitosti s bankovníctvom. Zároveň nie je 

aktívnou používateľkou týchto technológií, ale plánuje ich v budúcnosti využívať napríklad 

v oblasti bezpečnosti – biometrické bezpečnostné dvere. Momentálne ich nevyužíva najmä 

preto, lebo k nim nemá prístup. Vzhľadom na to, že nie je aktívnou používateľkou 

biometrických technológií, bola jej položená otázka, pri ktorej mala vyjadriť svoj názor 

v hypotetických situáciách, aký by bol jej postoj:  

 Využívanie biometrických technológií na odomykanie mobilného telefónu – hodnotila 

kladne, vyjadrila sa, že je to rýchlejšie a bezpečné. 

 Otváranie bezpečnostných dverí s využitím biometrických údajov – hodnotila taktiež 

pozitívne a vyjadrila aj svoj záujem využívať v budúcnosti. 

 Biometrický dochádzkový systém – veľmi by to privítala. 

 Biometrické snímanie na letisku za bezpečnostným účelom – by taktiež veľmi 

privítala a hodnotila to veľmi kladne. 

 Biometrické snímanie na účely marketingu – pri vylíčení tejto hypotetickej situácie 

respondentka dlhšie premýšľala a napokon sa vyjadrila, že by jej to zrejme skôr 

prekážalo. 

 Využívanie biometrických technológií pri registrácií v hoteloch za bezpečnostným 

účelom – skôr by to privítala, vyjadrila sa, že využitie biometrickej technológie 

v tomto prípade na mieste. 



14 

 

 Využívanie v banke za účelom identifikácie – respondentka by veľmi privítala 

využívanie v tejto sfére.  

 Využívanie na bezpečnosť a verejnú ochranu – pri tejto situácii respondentka dlhšie 

uvažovala, dospela k názoru, že by to vedela uvítať, avšak sa obáva, že v tomto 

prípade je to takpovediac na hrane. 

 Ochrana osobného vlastníctva a majetku – k tejto situácii sa vyjadrila neutrálne, vie si 

to predstaviť, ale sama by to najskôr nevyhľadávala. 

 V zdravotníctve – by si vedela predstaviť využívanie tých technológií, ale taktiež má 

k tomu neutrálny postoj. 

Jednou z posledných otázok, ktoré jej boli položené, boli otázky, ktoré mali za úlohu 

zistiť, aké pozitíva a negatíva vníma. 

 

Tabuľka 1 Výhody a nevýhody využívania biometrických technológií. Genrácia X -žena 

Výhody Nevýhody 

sú bezpečné prílišná kontrola (osôb) 

vedia urýchliť procesy strata osobnej slobody/ súkromia 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Respondentka celkovo vníma využívanie biometrických technológií viac pozitívne ako 

negatívne, ale má určité obavy. Tie obavy pramenia z toho, že tieto technológie sa môžu 

používať na nekalé účely. Ale ak by sa používali výlučne s cieľom zlepšenia kvality života, je 

pripravená ich používať. K otázke vnímania bezpečnosti sa nevedela presne vyjadriť považuje 

ich za bezpečné, ale predpokladala, že aj tieto je možné sfalšovať alebo oklamať. 

Ďalší oslovený bol muž (dátum realizácie rozhovoru : 14.3.2021) s vysokoškolským 

vzdelaním, ktorý je podnikateľ pôsobiaci v oblasti energetiky a je obyvateľom mesta. Jeho 

postoj k biometrickým technológiám možno charakterizovať ako veľmi pozitívny. Je aktívny 

používateľ týchto technológií, v súčasnosti využíva odtlačok prsta, tvárovú biometriu a očnú 

biometriu. Uviedol, že tieto využíva najmä v mobilných aplikáciách a pri práci s PC, pretože 

ich považuje za pohodlné a rýchle. Tvrdí, že aj napriek tomu, že tieto technológie majú svoje 

nedostatky, je spokojný s ich využívaním. Nikdy sa zatiaľ nestretol s vážnymi problémami 

a ani nemá negatívnu skúsenosť. Respondent plánuje využívať biometrické technológie aj 

v ďalších oblastiach ako je napríklad platenie a nákup v obchode. Ďalšie otázky mali za úlohu 

zistiť, aké pozitíva a negatíva vníma. 
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Tabuľka 2 Výhody a nevýhody využívania biometrických technológií. Generácia X -muž.  

Výhody Nevýhody 

sú pohodlné občasné problémy so skenerom 

sú rýchle možné zneužitie osobných informácií 

bezpečnejšie v porovnaní s klasickými heslami otázka miery bezpečnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Respondent celkovo vníma biometrické technológie veľmi pozitívne, o čom svedčila 

aj jeho otvorenosť voči týmto technológiám a ich využívaniu v budúcnosti. Vyjadril sa, že by 

veľmi privítal, keby bolo možné ich využívať aj v iných oblastiach, ako je to na našom území 

doteraz možné. Na otázku bezpečnosti reagoval, že vo veľkej miere sú podľa neho bezpečné, 

avšak uviedol, že je tu aj veľký priestor na zneužitie. Osobne sa domnieva, že osveta ohľadom 

biometrických technológií by mohla pomôcť k akceptácií a eliminácií obáv zo strany bežných 

ľudí, ktorí môžu mať obavy z využívania týchto technológií. 

3.2. Zhodnotenie výsledkov kvalitatívneho prieskumu generácie Y 

Ďalší oslovený bol muž (dátum realizácie rozhovoru : 11.3.2021) s vysokoškolským 

vzdelaním, ktorý je zamestnancom v oblasti IT a je obyvateľom mesta. Jeho postoj 

k biometrickým technológiám možno charakterizovať ako neutrálny. Je aktívny používateľ 

daných technológií, v súčasnosti využíva odtlačok prsta, verifikáciu hlasu, elektronický 

podpis. Uviedol, že ich využíva najmä v mobilných aplikáciách a pri finančných službách 

v banke z dôvodu, že mu uľahčujú prístup. Celkovo je spokojný s ich využívaním, ale pri 

odpovedi musel dlhšie rozmýšľať. Nikdy sa zatiaľ nestretol s vážnymi problémami a taktiež 

nemá negatívnu skúsenosť. Respondent rozhodne neplánuje využívať biometrické technológie 

aj v ďalších oblastiach, uviedol, že ani nemá aké. Jednou z posledných otázok, ktoré boli 

položené, mali za úlohu zistiť, aké pozitíva a negatíva vníma daný respondent (v tabuľke 3). 

Respondent celkovo vníma biometrické technológie ako zaujímavé, ale má k nim neutrálny 

postoj. Na otázku bezpečnosti reagoval, že na bežnej používateľskej úrovni nie sú veľmi 

dôveryhodné. 

Ďalšou respondentkou bola žena (dátum realizácie rozhovoru : 14.3.2021), ktorá 

dosiahla vysokoškolské vzdelanie a je študentkou interpretačného umenia so súčasným 

bydliskom v meste. Jej postoj k biometrickým technológiám možno charakterizovať ako skôr 
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nedôverčivý. Je aktívnou používateľkou biometrických technológií, konkrétne využíva 

odtlačok prsta a verifikáciu hlasu. 

Tabuľka 3 Výhody a nevýhody využívania biometrických technológií. Generácia Y -muž.  

Výhody Nevýhody 

zvýšenie bezpečnosti pomocou sekundárneho 

biometrického overenia 

možné zneužitie osobných informácií 

sú relatívne rýchle otázka miery bezpečnosti 

uľahčujú používanie rôznych zariadení na bežnej používateľskej báze nie sú veľmi 

dôveryhodné 

bezpečnejšie v porovnaní s klasickými heslami  

Zsdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vyjadrila sa, že tieto technológie používa najmä v oblasti mobilnej technológie, 

prístup do PC, pri finančných službách v banke a taktiež sa stretla s využitím pri kontrole na 

letisku. Ďalej uvádza, že tieto technológie využíva najmä preto, lebo sú praktické a rýchle, 

momentálne je spokojná s ich využívaním. V budúcnosti by si vedela predstaviť ich využitie 

napríklad pri otváraní obalu na hudobný nástroj pomocou biometrických technológií. 

Respondentka vie o negatívnej skúsenosti s využívaním biometrických technológií 

sprostredkovane cez osobu, s ktorou je v kontakte (táto pochádza z Čínskej ľudovej 

republiky). V tomto prípade sa jednalo o stratu sociálneho kreditu, na základe dopustenia sa 

priestupku (*jednalo sa o banálnu záležitosť z pohľadu respondentky, aj autorky tejto práce), 

ktorý bol ,,odhalený“ s využitím biometrických technológií. Vnímané výhody a nevýhody 

využívania biometrických technológií touto respondentkou uvádza tabuľka 4: 

 

Tabuľka 4 Výhody a nevýhody využívania biometrických technológií. Generácia Y -žena.  

Výhody Nevýhody 

sú praktické možné zneužitie osobných informácií 

sú rýchle príležitostné zlyhávanie pri skenovaní 

bezpečnejšie v porovnaní s klasickými heslami možné využívanie na kompromitáciu osôb 

 strata súkromia 

 sledovanie občanov bez ich súhlasu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Respondentka celkovo hodnotí technológie neutrálne, avšak sa obáva, akým spôsobom 

môžu byť využité, resp. zneužité. Inak považuje tieto technológie za bezpečné. 

3.3. Zhodnotenie výsledkov kvalitatívneho prieskumu generácie Z 

Oslovený muž (dátum realizácie rozhovoru : 16.3.2021), ktorý dosiahol stredoškolské 

vzdelanie, je zamestnancom v obchodnom reťazci s bydliskom v meste. Jeho postoj 

k biometrickým technológiám možno charakterizovať ako kladný. Osobne sa nestretol 

s využívaním biometrických technológií, ale počul o tom v spojitosti s bankovníctvom. 

Zároveň nie je ich aktívny používateľ, ale v budúcnosti ich plánuje využívať napríklad pri 

evidovaní osôb na úradoch, nakupovaní a platení. Momentálne ich nevyužíva najmä preto, 

lebo k nim nemá prístup. Vzhľadom na to, že nie je aktívny používateľ biometrických 

technológií, bola mu položená otázka, pri ktorej mal vyjadriť svoj postoj v hypotetických 

situáciách:  

 Využívanie biometrických technológií na odomykanie mobilného telefónu – hodnotil 

túto možnosť neutrálne, ale uviedol, že by nemal záujem využívať, radšej by používal 

doterajší spôsob odomkýnania pomocou potiahnutia prstom po obrazovke. 

 Otváranie bezpečnostných dverí s využitím biometrických údajov – hodnotil taktiež 

neutrálne, obával sa či by to fungovalo správne, ale možno v budúcnosti by bol 

ochotný využiť. 

 Biometrický dochádzkový systém – skôr by mu to prekážalo, radšej uprednostňuje 

použitie fyzickej karty. 

 Biometrické snímanie na letisku za bezpečnostným účelom – respondent mal 

neutrálny postoj, následne uviedol, že ak by to bolo dostatočne vysvetlené, na čo sa 

presne použijú jeho údaje, akceptoval by to. 

 Biometrické snímanie na účely marketingu – respondent sa vyjadril, že by mu to 

veľmi prekážalo. Pokladá to za zbytočnosť. 

 Využívanie biometrických technológií pri registrácií v hoteloch za bezpečnostným 

účelom – skôr by to privítal, ale podľa jeho slov by záležalo od kvality hotela. Vedel 

by si to predstaviť najmä v lukratívnych hoteloch. 

 Využívanie v banke za účelom identifikácie – skôr by to uvítal, vyjadril sa, že by to 

mohlo byť pre neho pohodlné. 

 Využívanie na bezpečnosť a verejnú ochranu – pri tejto situácii vyjadril takmer 

okamžite svoj nesúhlas, obával sa straty slobody a súkromia.  
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 Ochrana osobného vlastníctva a majetku – k tejto situácii sa vyjadril skôr pozitívne, 

vie si to predstaviť najmä pri zabezpečovaní drahého majetku ako je napríklad auto. 

 V zdravotníctve – v tejto situácií respondent vyjadril svoju ochotu využívať 

biometrické technológie najmä ak by to eliminovalo množstvo papierov. 

 

Nasledujúca tabuľka uvádza, aké pozitíva a negatíva vníma daný respondent. Celkovo 

vníma využívanie biometrických technológií viac pozitívne ako negatívne, ale má určité 

obavy. Je ochotný využívať tieto za predpokladu, že jemu osobne uľahčia život, avšak nie je 

ochotný poskytovať svoje biometrické údaje napríklad na účely marketingu a taktiež vyjadril 

svoje obavy zo sledovania občanov zo strany štátu, napríklad prostredníctvom využívania 

biometrických technológií vo verejnom priestore. Tieto technológie považuje za dostatočne 

bezpečné, avšak myslí si, že nie sú úplne bezpečné. 

 

Tabuľka 5 Výhody a nevýhody využívania biometrických technológií. Generácia Z -muž.  

Výhody Nevýhody 

pri ich využívaní by nevznikali rady 

(urýchlenie vybavovania) 

strata osobnej slobody/ súkromia 

šetrenie zdrojov (eliminácia dokumentov na 

papieri)  

prílišná kontrola (osôb) 

uľahčujú život  

sú dôveryhodné  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalšie oslovená bola žena (dátum realizácie rozhovoru : 16.3.2021), ktorá dosiahla 

vysokoškolské vzdelanie a je študentkou knižnično-informačných štúdii so súčasným 

bydliskom v meste. Jej postoj k biometrickým technológiám možno charakterizovať ako 

zhovievavý s náznakom opatrnosti. Je aktívnou používateľkou biometrických technológií, 

konkrétne využíva odtlačok prsta. Vyjadrila sa, že tieto používa najmä v oblasti mobilnej 

technológie a pri finančných službách v banke. Ďalej uvádza, že tieto technológie využíva 

najmä preto, lebo sú relatívne bezpečné a rýchle, momentálne je spokojná s ich využívaním, 

ale vníma aj nedostatky danej technológie, keď sa stretla s tým, že neoprávnená osoba bola 

identifikovaná ako používateľ. V budúcnosti ich neplánuje využívať aj v iných oblastiach, 
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pretože im až tak nedôveruje. Pri charakteristike vnímaných výhod a nevýhod využívania 

biometrických technológií respondentka uvádza (viď. tabuľka 6): 

 

Tabuľka 6 Výhody a nevýhody využívania biometrických technológií. Generácia Z -žena.  

Výhody Nevýhody 

sú rýchle možné zneužitie osobných informácií 

bezpečné v určitých sférach falošná zhoda 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Celkovo hodnotila biometrické technológie ako dobý vynález, ale myslí si, že je tu 

veľký priestor pre ich zlepšovanie. Napriek tomu, že ich sama využíva, z väčšej časti sa ich 

obáva. Nevadí jej používať ich pri osobnom mobilom zariadení, ale pri poskytovaní 

biometrických údajov v iných sférach by bola veľmi obozretná a nie veľmi ochotná 

poskytovať ich. Na otázku bezpečnosti vyslovila, že vo veľkej miere sú podľa nej bezpečné. 

3.4. Zhrnutie výsledkov 

Na základe uskutočnených rozhovorov môžeme konštatovať, že vo vzorke opýtaných 

boli najčastejšími používateľmi členovia generácie Y. Generácia X a Z dopadla rovnako 

v počte používateľov. Konkrétne v generácii Z bola jedna používateľka a v generácii X bol 

jeden používateľ. Medzi najčastejšie používanou technológiou identifikácie bol označený 

práve odtlačok prsta, tento používajú štyria respondenti, teda všetci zo skupiny opýtaných, 

ktorí sú aktívnymi používateľmi biometrických technológií. Druhou najpoužívanejšou 

technológiou identifikácie bola verifikácia hlasu, ktorú využívajú dvaja opýtaní. Z výskumu 

vyplynulo, že najčastejším dôvodom, prečo respondenti nevyužívajú biometrické technológie, 

bol fakt, že k nim nemajú prístup. Toto uviedli dvaja respondenti, ktorí sa zároveň vyjadrili, 

že by mali záujem ich využívať v budúcnosti, pokiaľ by k nim mali prístup. 

Zaujímavým momentom, ktorý stojí za spomenutie, je otázka bezpečnosti, kedy 

respondenti uvádzali ako jednu z výhod práve bezpečnosť týchto technológií, ale pri priamej 

otázke, nakoľko sú bezpečné, odpovedala väčšina, že si myslia, že tieto technológie majú 

zrejme ešte svoje nedostatky. Iba jedna respondentka uviedla, že ich považuje za úplne 

bezpečné. Medzi najčastejšie výhody respondenti uvádzali ich bezpečnosť, ako sme už 

naznačili vyššie, ale aj ich rýchlosť a uľahčenie života. Taktiež traja respondenti sa zhodli na 

tom, že sú bezpečnejšie v porovnaní s klasickými heslami. Medzi najčastejšie nevýhody 
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respondenti uvádzali stratu osobnej slobody a súkromia. Tiež sa obávali možnosti zneužitia 

ich osobných informácií. Práve v tejto časti sa rysuje aj otázka etiky a pomyselná hranica, 

kedy tieto technológie sú prínosom pre spoločnosť a kedy sa už stávajú obmedzujúcimi. 

Medzi opýtanými nevznikli markantné rozdiely vo vnímaní týchto technológií, domnievame 

sa, že to bolo spôsobené ohraničenou vzorkou respondentov. Predpokladáme, že v kombinácií 

s kvantitatívnym nástrojom – dotazníkom by sa nám mohlo podariť odhaliť väčšie rozdiely. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zistené rozdiely vo vnímaní biometrických 

technológií. Vzhľadom na to, že v niektorých oblastiach neboli rozdiely medzi jednotlivými 

generáciami markantné, rozhodli sme vybrať jednotlivé zistenia, ktoré vyplynuli z nášho 

výskumu a poukazujú na odlišnosti v jednotlivých generáciách ako je ich postoj 

k biometrickým technológiám, počet používateľov zo vzorky, uvádzame aj, ktoré metódy 

identifikácie používajú a mieru ochoty používať v budúcnosti biometrické technológie. 

 

Tabuľka 7 Rozdiely vo vnímaní biometrických technológií – vybrané oblasti 

 Postoj 

k biometrickým 

technológiám 

Počet 

aktívnych 

používateľov 

zo vzorky 

Využívané metódy 

identifikácie 

Miera ochoty 

používať 

biometrické 

technológie  

Generácia X veľmi pozitívny 1 z 2 odtlačok prsta 

tvárová biometria 

očná biometria 

vysoká 

Generácia Y neutrálny, skôr 

nedôverčivý 

2 z 2 odtlačok prsta 

verifikácia hlasu 

elektronický podpis 

stredná 

Generácia Z zhovievavý a 

opatrný 

1 z 2 odtlačok prsta nízka 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Môžeme konštatovať, že výsledky sú do istej miery prekvapivé vzhľadom na to, že 

sme predpokladali väčšiu ochotu a otvorenosť voči týmto technológiám z pohľadu mladších 

generácií v porovnaní so staršími, rolu tam však môžu hrať aj iné socio-demografické 

charakteristiky respondentov a ich reálne skúsenosti s týmito technológiami.  
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ZÁVER 

 

Cieľom predloženej práce bolo preskúmať názory, postoje a skúsenosti spotrebiteľov 

a identifikovať rozdiely vo vnímaní biometrických technológií medzi generáciami X, Y a Z. 

Získané dáta majú slúžiť na bližšie pochopenie správania sa generácií, ktoré môže byť 

užitočné pre firmy, ktoré tieto technológie ponúkajú, prípadne používajú a zákazníci budú 

s nimi prichádzať do kontaktu. V práci sme predstavili pojem biometria a taktiež sme stručne 

opísali vývoj biometrických technológii. V ďalšej časti práce boli charakterizované jednotlivé 

generácie. Následne sme uviedli výsledky štúdií od iných autorov, pričom sme z ich 

poznatkov vychádzali pri realizácií nášho výskumu. V praktickej časti sme uvideli konkrétne 

výsledky z nášho výskumu. 

Stanovený cieľ sa nám podarilo splniť oslovením šiestich respondentov, ktorých sme 

vybrali na základe nami vopred definovaných kritérií, a realizovaním hĺbkových rozhovorov, 

ktoré mapovali vybrané aspekty ich spotrebiteľského správania v súvislosti s biometrickými 

technológiami. Tento prieskum je zároveň súčasťou komplexnejšieho výskumu, v rámci 

ktorého sa bude realizovať dotazníkové opytovanie. Odpovede z hĺbkových rozhovorov nám 

umožnia lepšie nastavenie otázok v dotazníku, ktorý mapuje dané oblasti u väčšieho počtu 

respondentov.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1 Otázky – štruktúrovaný rozhovor 

 

 
Dátum realizácie rozhovoru:  ............................... 

 

Pohlavie      □ žena    □ muž  

 

Generácia      □ X (1969- 1979)  □ Y (1980 - 1994)  □ Z(1995 - 2012) 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie □ Základné  □ Stredoškolské □ Vysokoškolské 

 

Sociálny status      □ Študent □ Zamestnanec  □ SZČO / podnikateľ □ Iné 

 

Povolanie (oblasť podnikania, štúdia) .................................................................................................. 

 

Súčasné bydlisko      □ Mesto  □ Dedina 

 
 

1. Pokúste sa vlastnými slovami opísať, čo si predstavujete pod pojmom biometrické technológie →2 

2. Aký je Váš postoj k biometrickým technológiám? →3 

3. Stretli ste sa niekedy s používaním biometrických technológií alebo ste o tom niekedy počuli? →4 

4. Ste aktívnym používateľom biometrických technológií? (áno →9 ; nie →5) 

5. Prečo nevyužívate biometrické technológie?  →6 

6. Plánujete v budúcnosti začať využívať biometrické technológie?  

(Ak plánuje využívať →8; Ak neplánujete využívať →7) 

7. Z akých dôvodov ste sa rozhodli nevyužívať biometrické technológie? →10 

8. V akých oblastiach plánujete využívať biometrické technológie? A prečo? →10 

9. Ktoré z biometrických technológií identifikácie využívate? →11 

10. Vyjadrite svoj názor k využívaniu biometrických technológií v nasledujúcich hypotetických situáciách 

→14 

□ Využívanie biometrických technológií na odomykanie mobilného telefónu 

□ ............................................................................................................................................... 

□ Otváranie bezpečnostných dverí s využitím biometrických údajov 

□ ............................................................................................................................................... 

□ Biometrický dochádzkový systém 

□ ............................................................................................................................................... 

□ Biometrické snímanie na letisku za bezpečnostným účelom 

□ .................................................................................................................................. ............. 

□ Biometrické snímanie v obchodných centrách na účely marketingu 

□ ............................................................................................................................................... 

□ Využívanie biometrických technológií pri registrácií v hoteloch za bezpečnostným účelom 

□ ............................................................................................................................................... 

□ Využívanie v banke za účelom identifikácie 

□ ............................................................................................................................................... 

□ Využívanie na bezpečnosť a verejnú ochranu  

□ ............................................................................................................................................... 

□ Ochrana osobného vlastníctva a majetku 
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□ ...............................................................................................................................................  

□ V zdravotníctve  

□ ............................................................................................................................................... 

11. V ktorých oblastiach najčastejšie využívate biometrické technológie →12 

12. Prečo využívate BT, čo vám prinášajú? →13 

13. Ako ste spokojný s využívaním BT? →14 

14. Vedeli by ste zhrnúť/pomenovať výhody BT (pre Vás osobne? →15) →16 

15. Vnímate pri využívaní nejaké negatíva alebo riziká? →16 

16. Vedeli by ste zhrnúť/pomenovať nevýhody/ riziká BT? →17→19 

17. Stretli ste sa s nejakými problémami negatívna skúsenosť, kt. viete opísať (osobne, čítal som, niekto 

mi povedal....) →18 

18. Plánujete aj v ďalších oblastiach využívať BT, (ak áno v akých?) →19 

19. Ako celkovo vnímate biometrické technológie? Komplexné zhrnutie →20 

20. Nakoľko sú podľa Vás biometrické technológie bezpečné?  

21. VOĽNÉ POZNÁMKY K DANEJ PROBLEMATIKE (*dobrovoľné) 


