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Tématem diplomové práce je blockchain a jeho bezpečná implementace v procesu bankov-

ního akreditivu. Rozmach kryptoměn přinesl spoustu nápadů použití blockchainu v různých 

ekonomických a obchodních procesech. Nicméně počáteční nadšení zpravidla naráží na 

mnohé, těžko řešitelné problémy, takže není známo mnoho úspěšných aplikací blockchainu 

v této oblasti.  

Diplomant se podílel na diskuzích s kolegy z ostatních oddělení po celém světě ohledně speci-

fikace řešení z hlediska procesu bankovního akreditivu. Po těchto diskuzích jsme s diploman-

tem formulovali procesní popis řešení a požadavky, které musí řešení splňovat. Tyto poža-

davky se týkají jak funkčnosti, tak především bezpečnosti daného řešení. Nejedná se pouze o 

technickou bezpečnost, ale i zabezpečení jednotlivých účastníků z hlediska zachovaní obchod-

ního tajemství, GDPR a autorizace jednotlivých kroků bankovního akreditivu.  

V momentu specifikace nebylo jisté, zda je možné navrhnout řešení na základě blockchainu 

splňující formulované požadavky. Například, zda je možné pomocí blockchainu implementovat 

decentralizovanou síť mnoha účastníků, kteří nejsou anonymní a zároveň zachovat bezpeč-

nost, ve výše popsaném pojetí, vždy několika účastníků jednoho konkrétního akreditivu 

v rámci této sítě. I proto lze zvolený cíl diplomové práce „vysvětlení a uvedení do problematiky 

blockchain technologie a bezpečná implementace na příklad pro bankovní akreditiv“  hodnotit 

jako odvážný.  

Diplomant nejprve provedl návrh a implementaci obecného řešení použití blockchainu na SAP 

Cloud Platform v rámci semestrální práce. Poté navrhl řešení pro bankovní akreditiv, který 

jsme společně diskutovali a verifikovali z hlediska výše popsaných požadavků. Výsledný návrh 

diplomant úspěšně implementoval. V rámci návrhu a implementace diplomant postupoval sa-

mostatně, podpora má a mých kolegů se zaměřila na zajištění přístupu k technologiím bloc-

kchain na SAP Cloud Platform a diskuzí týkajících se procesu bankovního akreditivu.  

Pro mé hodnocení diplomové práce je rozhodující, že se diplomantovi jak v návrhu, tak v sa-

motné implementaci podařilo zodpovědět otevřené otázky, které jsou klíčové z hlediska bez-

pečnosti, funkčnosti a životaschopnosti použití blockchainu v rámci bankovního akreditivu. 

Tímto se diplomantovi podařilo splnit cíl diplomové práce. Zároveň pozitivně hodnotím jeho 

schopnost samostatně navrhnout a implementovat dané řešení. Navrhuji proto hodnocení A.  
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