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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
12. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Bakalářská práce studenta Richarda Guriči je zaměřena do oblasti elektronického bankovnictví. 
Práce  je zprácována v souladu se zadáním - splňuje jeho požadavky. Je celkem logicky uspořádána, 
ikdyž některé části jak v teorii, tak v praxi nejsou zcela logické. V teoretické části zpracoval  autor 
celkem dobře obecnou problematiku elektronického bankovnictví, zejména z hlediska uspořádání a 
základní funkcionality systémů. Kromě ekonomických aspektů uvedl i bezpečnostní. Pro posouzení 
vybraných systémů uvádí základní kriteria, avšak jejich použití pro zhodnocení systémů chybí. Po 
stránce bezpečnostní uvádí autor celou řadu doporučení, s jejich aplikací lze souhlasit,  není však 
zřejmé, jak k nim dospěl. V podobě, v jaké jsou uvedeny mají obecnou povahu doporučení, nelze 
tudíž říci, který z uvedených systémů je bezpečnější. Po formální  stránce nejsou dotaženy některé 
části, jak v obsahu, tak seznam obrázků. 



 

Bakalářskou práci Richarda Guriči doporučuji k obhajobě s výše uvedeným hodnocením. 
Doplňující otázka - 
-  co je to BIN číslo, 
- v čem spočívá psychologická podstata biometrických systémů. 
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