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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent 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

B - velmi dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
1. Jaké nejčastější bezpečnostní chyby dělají běžní uživatelé elektronického bankovnictví?
2. Na straně 36 v tab. č. 1 uvádíte, že u otisku prstu je vysoká pravděpodobnost oklamání (tzv. jeho
napodobení). Jakým způsobem může být zflašování otisku prstu dosaženo?
3. Zavedení zabezpečení za pomoci biometrických údajů by bylo především pro banky nákladné.
V jaké situaci by na takovou inovaci v bezpečnosti banky přistoupily?
4. Která z českých nebo slovenských bank má nejlepší a která nejhorší zabezpečení svého
internetového bankovnictví? Z jakého důvodu?

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Práce je zpracována z jazykového hlediska velmi dobře, po gramatické stránce občas ve větách
chybí čárky.
Autorka se mohla zaměřit na více než jedno vylepšení současných systémů, případně využít i jiné v
praxi podobně využitelné biometrické údaje než pouze otisky prstů (autentizace podle oční sítnice,
mapy žil na dlani ruky apod.).
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