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Studijníprogram: Inženýrskáinformatika
Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management

Akademický rok: 201,512016

Téma diplomové
práce:

Hodnocení práce:

Bezpečnostní a ekonomické aspek§ elektronického bankovnictví

1. Obtížnost zadaného úkolu
2. Splnění všech bod'ůzadáni
3. Práce s literaturou a její citace
4, Úroveíjazykového zpracovéní
5. Formální zpracováti- celkoqý dojem

6. Logické členění práce
7. Vhodnost zvolené metody řešení

8. Kvalita zptacovéniteoretické části

9. Kvalita zpracovánipraktické části

10. Výsledky ajejich prezentace
11. Závéry práce a jejich formulace
12. Přínos práce a jejivyužítí
13. Spolupráce autora s vedoucím práce

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známkanení průměrem výše uvedených hodnocení. Známkuuvede vedoucí dle svého

uváňeni dle klasifikační stupnice ECTS :

A_v}borně,B_velmidobře,C-dobře,D-uspokojivě,E-dostateČně,F-nedostateČně.
F znarnenátéž

Další připomínlqy,lyjádření, náměty k obhajobě práce (moŽno pokraČovat i na dalŠÍ stránce):

Náročnost tématu nazpracovaní spočívá v řešení dvou oblastí - ekonomických aspektech a

bezpečnostních aspektóch elektronických bankovních systémŮ. Autorka se s oběma oblastmi

,.yporaaau velmi 
-dobře. 

Práce je zpracovéna jak po stránce obsahové, tak i formá|nínaúrovni

oápovídající požadavkům na DP. JÓ však poznamenána někter,.imi formálními nedostatkY - logika

uspořádŇ kápitol, formální uspořádání dotamíku, růrné typy písma, zpŮsob psaní seznamŮ

(odražek).

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 nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení,



Studentka v pruběhu zpracováníprokázalaodpovídající míru samostatnosti, schoPnosti analYzovat

problémy a následně navrhovat jejich řešení.

Z hlediska obsahové strárky je áejmé, že studentka předmětrrou problematiku zvláďla a má z ni

odpovídajícíntalostí,které je-schopnauplatnit. Práce jakvteoretické,taki Praktické Části

dostateoni objasňuje zakladní přístupy k řešené problematice. Závéry a náwhy lze PovaŽovatza
reálné. práce je auiorským řešením, protokol o stródě+ % shody. Práce splňuje všechny poŽadavkY

na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

K práci mám dvě otázky:
r. iar< souvisí modelová struktura s výsledky práce,resp. k čemu bylavyužíta,
2.Bezpečnostní problematika je soustředěna na problém přihlášení do systému - které jsou dalŠÍ

aspekty, jež mohou značné ovlivnit bezpečnost systému,
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