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Student: Bc. Pala David Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Gajdošík,CSc.

Studijníprogram: Inženýrskáinformatika
Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management
Akademický rok: 20l4l20l5

Téma diplomové
ptáce:.

Hodnocení práce:

Bezpečnostní a ekonomické aspekty elektronického obchodování

1" obtížnost zadaného úkolu
2. Splnění všech bodazadfult
3. Práce s literaturou a její citace
4. Úroveňjazykového zpracováni
5. Formální zptacování - celkoý dojem
6. Logické členění práce
7. Vhodnost zvolené metody řešení
8. Kvalita zptacovžní teoretické části
9. Kvalita zpracovéni prakíické části
10. Výsledky a jejich ptezentace
11. Závéry práce a jejich formulace
12. Přínos ptáce a jejivylžítí
13. Spolupráce autora s vedoucímpráce

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známkanení průměrem výše uvedených hodnocení. Znántkuuvede vedoucí dle svého
uváĚení dle klasifikační stupnice ECTS:
A-l}borně,B-velmidobře,C-dobře,D-uspokojivě,E-dostatečně,F-nedostatečně.

ňF znamenátéž ii oráci k obhai

Další připomínky, ryjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):

Student v průběhu zpracování DP prokázal odpovídající míru samostatnosti a zvládnutí řešené
problematiky. Konzultacívyužíval v odpovídající míře. Práce je dobře strukturovaná - z hlediska
obsahové náplně se student za:méřil na internetové obchodování , uvedl jak bezpečnostní tak
ekonomické aspekty. Způsob zpracování se vyznačuje jistou stručností, některé aspekty mohly být
rozebrány detailněji. Po stránce odborné je zíejmé, že student problematiku prakticky ovládá, resp.
že daný obchod prakticky realizoval Po formální stránce mám výtku - nejednotně zpracovartý
sezram literatury - zbytečně snižuje kvalitu práce,

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

B - velmi dobře.
V případě hodnocení stupněm ,,F - nedostatečně" uveďte do připomínek a slovního vyjádření

hlavní nedostatlry práce a důvody tohoto hodnocení.



Doplňující otávku - lze pro vámi navrhovaný obchod vyrržít jinou formu elektronického
obchodování?

Datum 2.6.2015 Podpis vedoucího diplomové práce


