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Doména

• Internet banking

• Slovenské banky, demá aplikácií

• fiktívne účty, operácie

• Tatrabanka, VUB, mBank - najpoužiteľnejšie demá

• http://banky.sk/20753-sk/internet-banking/

http://banky.sk/20753-sk/internet-banking/


Účastníci

• 6 účastníkov

• 1. muž - študent medik, 25 rokov, často pracuje s IB, žiadny z 
testovaných IB (ČSOB)

• 2. žena - študentka pedagogička, 23 rokov, žiadny z testovaných IB 
(Poštová banka)

• 3. žena - študentka stavbárka, 25 rokov, žiadny z testovaných IB (ČSOB)

• 4. žena - dokotorandka farmaceutička, 24 rokov, používa Tatrabanku

• 5. muž - doktorand informatik, 25 rokov, žiadny z testovaných IB (SLSP)

• 6. muž - študent elektrotechnik, 21 rokov, , žiadny z testovaných IB 
(Unicredit bank)



Úlohy

• 2 úlohy

• A: Vykonanie platby prevodom na účet
• fiktívna platba, vopred definované údaje

• B: Nájdenie poslednej odoslanej platby
• po nájdení, nahlas prečítať výsledok aby sme si boli istí, že našli



Priebeh experimentu

• Inštrukcie
• Pred každým IB systémom

• IB v náhodnom poradí
• Vždy oddelené zopakovaním inštrukcií

• Dotazník
• 4 otázky na každý IB (hodnotené na stupnici 1-5, 5 je najviac)

• 1 porovnávacia otázka (vyber najlepší z testovných IB)

• Žiadne scrollovanie



Cieľ aktivity

• Vyberte si úlohu A alebo B

• Porovnajte 2 IB systémy

• Vyžaduje schválenie 



Poznámky - mBank



Poznámky - mBank

• A: Preddefinované údaje v prevode, po odoslaní s 
vlastnými údajmi sa na potvrdzujúcej obrazovke 
zobrazia predvolené údaje

• B: 2 platby v rovnakom čase, posledná sa dala odhadnúť 
len podľa nižšieho zostatku; kredit aj debet



Poznámky - VUB



Poznámky - VUB

• A: Po kliknutí na tlačidlo odoslať platbu sa nič nestalo, 
po stlačení teda šla explicitná inštrukcia na ďalší krok 
experimentu

• B: 2 platby v rovnakom čase, posledná sa dala odhadnúť 
len podľa nižšieho zostatku

• Účty -> Pohyby na účte => nedostupné v demo verzii, 
museli ísť inokade



Poznámky - Tatrabanka



Poznámky - Tatrabanka

• A: -

• B: kredit aj debet (účastníkov to miatlo)

• Nad obsahom je nápoveda nie reklama 

• Účastníci prevažne ignorovali IBAN, časť ho vôbec 
nepoznala, niektorí chceli do predčíslia účtu zadať 
samotné číslo účtu



Dotazník

• XY: Ohodnoťte vizuálnu príťažlivosť systému na škále od 
1 do 5, kde 5 predstavuje najvyššie hodnotenie.

• XY: Ohodnoťte prehľadnosť systému na škále od 1 do 5, 
kde 5 predstavuje najvyššie hodnotenie.

• XY: Ohodnoťte Vami vynaložené úsilie na splneneie
úlohy na škále od 1 do 5, kde 5 predstavuje najvyššie 
vynaložné úsilie.

• XY: Ohodnoťte celkový dojem systému na škále od 1 do 
5, kde 5 predstavuje najvyššie hodnotenie.

• V ktorom zo systémov sa Vám úloha riešila najlepšie?



Skupiny

Banka 1 Banka 2 Banka 3 Banka 4 Arduino 1 Arduino 2 Hra 1
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Miroslav 
Šimek Matúš Salát Matúš Košút

Monika 
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