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Předložená bakalářská práce je věnována problematice srovnání kreditních a debetních 

platebních karet v České republice. Jelikož se  debetní i kreditní karty mezi sebou navzájem liší  

jak různými poplatky, tak  doprovodnými službami, není jednoduché stanovit, která debetní 

nebo kreditní karta je pro konkrétního klienta nejvýhodnější. Proto považuji zvolené téma 

bakalářské práce, kde autorka stanovuje nejvhodnější debetní a nejvhodnější kreditní kartu pro 

předem definovaného klienta, za velmi zajímavé, přínosné, a také vhodné téma pro bakalářskou 

práci. 

 

„Cílem této bakalářské práce je srovnání vybraných debetních a kreditních karet, nabízených na 

českém trhu bankovními institucemi, pro dva konkrétní subjekty, a následné stanovení optimálních 

řešení těchto dvou rozhodovacích problémů.“ 

 

Bakalářská práce je členěna do 5 kapitol, přičemž první kapitola je úvod, druhá kapitola je 

popisná, třetí kapitola je metodologická, čtvrtá kapitola je aplikační, poslední pátou kapitolou 

je závěr.  

 

Druhá kapitola je věnována charakteristice platebních karet, postupně je pozornost zaměřena 

na historii, náležitosti a členění platebních karet. V závěru kapitoly se autorka snaží popsat 

rizika spojená s platebními kartami. Ve třetí kapitole se autorka zaměřuje na představení 

metodologie vícekriteriální rozhodování (vymezení základních pojmů, metody stanovení vah 

kritérií a metody hodnocení variant). 

 

Stěžejní částí bakalářské práce je čtvrtá kapitola, kde jsou autorkou nejdříve nedefinováni dva  

klienti, představeny varianty řešení (debetní a kreditní karty pouze od 6 bank), kritéria 

hodnocení a následně je provedeno hodnocení variant.  

 

Celá práce je zpracovaná na dostatečné odborné úrovni včetně závěrů, přesto je potřeba autorce 

vytknout některé nedostatky: 

- pro výběr nejvhodnější debetní a kreditní karty autorka vybrala produkty 

(varianty) pouze od 6 bank, autorka tak z hodnocení vyloučila většinu bankovních 

vydavatelů platebních karet v České republice (vhodným řešením by byl výběr např. 

10 až 12 nejvýznamnějších vydavatelů platebních karet v České republice); 



- autorka používá několik finančních kritérií, které se mezi sebou vzájemně vylučují 

(pokud klient požaduje co nejnižší náklady spojené s kartou, tak ho zajímá, kolik ho 

bude stát užívání karty měsíčně, jedna koruna za vedení karty pak nemůže mít jinou 

hodnotu (váhu) než jedna koruna, kterou klient zaplatí za výběr z bankomatu, nebo 

vedení účtu); 

- kritéria musí být také popsána, aby bylo jasné, zda klient požaduje bezkontaktní kartu 

nebo nikoliv (strana 43); 

- mezi kritéria nemá smysl zahrnovat věci, které jsou pro všechny varianty stejné např. 

poplatek za platbu u obchodníků; 

- obsah kapitol a podkapitol 2.4 až 2.5 zcela nekoresponduje s nadpisy kapitol a 

podkapitol, práce v této části je špatně strukturovaná; 

- v kapitolách 2.4 až 2.5 jsou některé věty zaváděcí, nebo uvedené informace jsou 

nepravdivé: 

o např. v kap. 2.4.1, str. 22 autorka uvádí, že banky se snaží zabránit zneužití nebo 

padělání karet např. výběrem vhodných klientů; 

o např. v kap. 2.4.2, str. 24 autorka uvádí „Základním opatřením proti zneužití 

karty jejím držitelem je budování vztahu mezi bankou a klientem.“ 

o např. v kap. 2.5, str. 25 autorka uvádí, že jednou z výhod bezkontaktních 

platebních karet je bezpečnost. 

- práce je příliš obsáhlá (79 stran), řešením by bylo, zaměřit se pouze na jeden druh platebních 

karet, nebo omezit množství nadefinovaných klientů. 

 

I přes výš uvedené nedostatky, byl cíl práce splněn a vzhledem ke skutečnosti, že práce splňuje 

také formální požadavky, které jsou kladeny na tento typ práce, doporučuji tuto práci 

k obhajobě. 

 

 

V Ostravě dne 25. května 2016     

 

 
    


