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Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat technologie mobilních a bezkontaktních plateb a ověřit jejich využití a 

použitelnost v běžném životě z pohledu uživatele (typicky klient banky) tak i z pohledu banky samotné.  

Obsahové zpracování a přístup k řešení  

Autor od začátku přistupoval k řešení samostatně a systematicky. Celou tvorbu rozdělil do několika fází, které 

řádně diskutoval a hledal vhodné cesty k řešení.  

Teoretická část práce je zaměřena na představení technologií mobilních a bezkontaktních plateb z různých 

pohledů – bankovní, nebankovní, technologický a bezpečnostní.  

Praktická část je rozdělená do dvou kapitol – klientský a bankovní pohled. V klientském pohledu se autor 

zaměřil na porovnání bezkontaktních a mobilních plateb s klasickými platebními nástroji (hotovost, standardní 

platební karta) z různých úhlů. Skloubil tak znalosti z finanční analýzy a vícekriteriálního rozhodování, kde využil 

i výsledků z dotazováním svého okolí. V bankovním pohledu naopak využil znalosti finančního managementu, 

kdy sestrojil finanční predikci podnikatelského záměru na zavedení bezkontaktních technologií do prostředí 

banky a s využitím historických dat reálných bank podpořil použitelnost tohoto záměru.  

Vzhledem k tématu, musím i vyzdvihnout nelehkou úlohu ohledně dostupnosti a využití vhodných pramenů, 

které převládají především ve formě výstupů z odborných konferencí a přednášek, odborných studií a článků a 

v neposlední řadě diskuzí na internetových fórech. 

Formální náležitosti a úprava 

Autor zvolil tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. Formální náležitosti byly 

splněny. Drobnou výtkou je občas nevhodně zvoleného formátování, které má i 5 úrovní, ve kterém se může 

čtenář ztratit.  

Otázky ke studentovi vztahující se k práci 

• Využívaná data jsou z předešlých let, jak vnímáte dnešní trendy mobilního a bezkontaktního 

placení?   

• V předposlední kapitole odhadujete bankovní poplatek za transakci ve výši 1,5%. Můžete 

tento odhad rozvést, a jak jste k němu dospěl? 

 

Navrženo hodnocení: B – Velmi dobře.  
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