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Bezpečnostní a ekonomické aspekty elektronického bankovnictví 

 

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       

 

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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co znamená NFC a jak je řešena bezpečnost NFC pro platební systémy? 

2. Co znamená služba Cash Back (při použití platební karty u obchodníka)? Má tato služba nějaká 

pravidla a kde se dá využít? 

3. Co znamená služba 3D-Secure u platební karty? Má nějaká pravidla? Uveďte příklady aspoň tří 

bank v ČR, které tuto službu nabízejí. 

4. Při používání mobilního telefonu s internetovým prohlížečem pro přístup do služby internetového 

bankovnictví je na stejné telefonní číslo zasílán i autorizační SMS kód. Jaký je váš názor na toto 

použití a jaká jsou vaše doporučení? 

 

 

 



 

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

Student porovnal pouze tři banky v ČR, což je málo. Některé banky nabízejí různé balíčky pro své 

klienty, o nich se student v práci vůbec nezmiňuje.  Pro studenty jako budoucí klienty jsou 

bankovní služby a nabízené balíčky za nížší poplatky nebo některé banky nabízejí i zdarma. Tohle 

porovnání v bakalářské práci postrádám.  

Oblast bezpečnosti elektronického bankovnictví student analyzoval na dobré úrovni.  
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