
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Fišera Radek 
Téma práce: Prodejní systém s implementací přímé platby prostřednictvím 

služeb třetích stran 
  

Cíl práce: Cíle práce bylo vytvořit rezervační systém, který by uměl komunikovat 

s platebními systémy třetích stran (např. PayPal, PeySec, …) a využíval jejich 

služeb. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti střední 

praktické zkušenosti střední 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Cíle práce byly naplněny. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Logická stavba a stylistická úroveň práce jsou na dobré úrovni. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Vytvořená aplikace má veliký předpoklad k úspešnému nasazení v komerčním prostředí. Nabízená 

funkcionalita aplikace se omezuje na systém PaySec, což však nijak nesnižuje celkovou hodnotu aplikace. Pro 

větší uživatelský komfort by bylo vhodné zahrnout do aplikace i alternativní platební systémy. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

      

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce nadprůměrné       
stylistická úroveň průměrné       
práce s literaturou včetně citací průměrné       
formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

nadprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše nadprůměrné Kvalitně zpracovaná rešerše včetně vlastního 

zhodnocení popsaných technologií. 
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

průměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, 

postupů 

průměrné       

kvalita návrhu řešení průměrné       
komplexnost řešení komplexní       
návrh datových struktur průměrné       
uživatelské rozhraní nadprůměrné Kvalitně zpracovaná grafická část rezervačního 

sytému.  
odborné zvládnutí problematiky průměrné       
rozpracovanost dokončeno, otestováno       
využitelnost praktické části v praxi ve větší míře Připraveno pro nasazení do ostrého provozu. 

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci průměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, 

…) 

nadprůměrné       

uživatelská příručka průměrné       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na 

CD 

ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Identifikujte slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby využití systému PaySec ve 

vaší aplikaci (rychlá SWOT analýza)?  

2. Jak "drahé" je využívání platebních systémů třetích stran? Lze vyřešit platby v 

systému i nějakým vlastním řešením?  

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
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