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Hodnocení práce: 
Zde vložte Vaše vlastní hodnocení předložené práce. V posudku se zaměřte především na 

 úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu: 

 

Práce koncipována velmi komplexně – jak teoreticky tak hlavně prakticky kde sumarizuje možnosti 

platebních metod na trhu. Shrnuje také nákladové hledisko, které je podstatné pro volbu platební 

brány. Je škoda, že jednotlivé platební brány vždy nezobrazují informace transparentně, tudíž 

dokonale konkurenční srovnání pak není možné. Ze zkušenosti mohu říci, že provize pro 

provozovatele platebních bran a pro banky je z pravidla výrazně nižší, než je uváděna. Banky a 

provozovatelé se snaží tak získat tzv. Spotřebitelský přebytek firmy, pro kterou bránu provozují. 

 

 způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu, 

Teoretická část práce je publikována tak, aby i běžný spotřebitel pochopil rozdíly, výhody a 

nevýhody jednotlivých způsobů plateb. Praktická část je zaměřena na tvorbu konkrétního 

nástroje, ale hlavně jeho zavedení do náročného podnikového procesu. Dokumentace procesů je 

na vysoké úrovni a je z ní patrné, jak administrativně náročný byl proces expedování před 

zavedením této automatizace a jak pozitivní efekt mělo zavedení této inovace.  

 

 úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta, 

 

V dnešní turbulentní době musí být pro každou firmu podstatná produktivita práce, která se  

zavádějí automatizace a robotizace zvyšuje a bude zvyšovat, dá se říci, že všechny rutinní práce, 

které lze automatizovat v následujících 50 letech postupně vymizí. Z práce je patrný podstatný 

přínos v  úspoře času a chyb v činnostech zaměstnanců, což má pozitivní vliv jednak na náklady 

firmy a jednak na spokojenost zákazníků. Práce nastiňuje také návaznosti naprogramování 

tohoto nástroje – zejména účetnictví. 

 

 formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě, 

Bez připomínek 

 

 dotazy k obhajobě. 

1) Nastínil jste roli účetnictví v podniku, což je v podstatě jen evidence dat majetku, nákladů a 

výnosů firmy. Podniky data posílají orgánům daňové správy a sami tak určují výši odvodů. Jak 

by se mohla situace změnit v návaznosti na elektronickou evidenci tržeb, kterou připravuje v 

současné době vláda? 

 



 
2) Jak jste správně popsal, jednou z nevýhod platebních systémů je netransparentnost poplatků. 

Revoluce v tomto ohledu přijde do konce roku 2015, kdy se mají výrazně snížit poplatky, to 

bude mít za následek pravděpodobně ještě větší elektronizaci plateb a podíl plateb, které budou 

probíhat v hotovosti bude klesat, kam až taková situace může dojít? 

 

3) V návaznosti na předchozí dotaz – jakou budoucnost si myslíte, že mají rychlé bankovní 

převody? 

 

 v závěru zhodnoťte celkově předloženou diplomovou práci a klasifikujte dle klasifikační 

stupnice uvedené v závěru tohoto formuláře. 

 

Závěr: 

Dle mého názoru práce splňuje všechny požadavky na státní diplomovou práci, je komplexní, má 

jasný přínos v reálném podniku – čili nejenom formální, ale také faktický výsledek a to ji řadí mezi 

kvalitní práce.  Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením - „A“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

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 diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

 

 


