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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila téma: „Blockchain at the 

European Level“. Diplomantka se zabývá technologií blockchain, jejími vlastnostmi a 

potenciálním využitím. Jedná se o téma velmi aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět 

diplomové práce. Téma otevírá široký prostor pro podnětné analytické závěry 

diplomantky.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody

Diplomantka si zvolila téma práce nanejvýše aktuální, které se dynamicky vyvíjí a 

obecně se nejedná o oblast, která by byla příliš často předmětem zájmu diplomantů, 

přestože se jedná o téma zajímavé. Při zpracování práce na dané téma je možno 

vycházet z dostatečného počtu pramenů právního i technického zaměření, zejména

zahraniční literatury a elektronických zdrojů. Dle mého názoru se jedná o téma náročné,

a to mimo jiné s přihlédnutím k technickým aspektům, kterým je nejdříve nutné alespoň 

v obecných rysech porozumět, aby bylo možné dovozovat jejich právní dopady. Téma

díky tomu umožňuje prostor pro další bádání.

V úvodu práce (str. 1) diplomantka výslovně zmiňuje, jaké vědecké metody plánuje při 

zpracování diplomové práce používat. Hojně je zastoupena metoda syntetická,

analytická, komparativní.

3. Formální a systematické členění práce

Z hlediska formálního diplomová práce zahrnuje titulní stranu v českém jazyce, titulní 

stranu v anglickém jazyce, prohlášení, poděkování, obsah, vlastní text práce, přílohy, 

seznam zkratek, seznam použité literatury a pramenů, shrnutí v českém i anglickém 

jazyce a klíčová slova. Vlastní text práce obsahuje kromě přiměřeně dimenzovaného 
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úvodu a závěru, celkem čtyři věcné kapitoly, které se dále vhodně člení na dílčí 

podkapitoly první, druhé a třetí úrovně. Členění práce považuji za vhodně zvolené.

V úvodu práce diplomantka přináší krátký úvod do předkládané problematiky, 

zdůvodňuje volbu tématu práce (str. 1) a vymezuje její cíle (str. 1 a 2). Velmi pozitivně 

je třeba hodnotit, že diplomantka provádí zhodnocení dostupné odborné literatury (str. 

1).

V po úvodu první kapitole s názvem „EU Competence in Respect of Blockchain 

Technology“ se diplomantka zabývá právním rámcem primárního práva Evropské unie, 

který zakládá nebo může založit pravomoc EU zabývat se technologií blockchain.

Kapitola je zpracována především za využití deskriptivní metody.

Druhá kapitola s názvem „What is Blockchain and how does it work“ představuje 

základní popis blockchainu. Kapitola je velice stručná a diplomantka se zabývá pouze 

nejzákladnějšími aspekty blockchainu, podrobnější vysvětlení technologie zajišťuje 

příloha č. I – Detailed Description of Blockchain Technology. V první i druhé kapitole 

bych ocenila více vlastního názoru autorky.

Třetí kapitola s názvem „Fields of Application of Blockchain Technology on the

European Market“ se zabývá mimo jiné regulací kryptoměn na unijní úrovni, zdaněním, 

tzv. Initial Coin Offering, a dalším.

Ve čtvrté kapitole s názvem „Particular aspects and potential issues“ diplomantka 

posuzuje deset nejvýznamnějších aspektů technologie blockchain. Jedná se o 

nejpřínosnější část diplomové práce. Kapitola je velmi obsáhlá a ocenila bych, kdyby 

kapitola obsahovala nějaké dílčí shrnutí autorčiných vlastních závěrů a zjištění.

V závěru autorka shrnuje dosažené výsledky své odborné práce. Dle mého názoru 

s ohledem na rozsáhlost práce (225 692 znaků; tj. cca 125 normostran), by závěr mohl 

být propracovanější.

Cíl práce vymezený v úvodu byl dle mého názoru naplněn.

4. Vyjádření k práci

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aktuální a co do vstupních teoretických 

znalostí poměrně náročné téma. Ocenila bych, kdyby byl vlastní názor autorky více 

zdůrazněn a výrazněji odlišen od názoru převzatého. Z hlediska formálního považuji 
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práci za přehlednou a logicky strukturovanou. Práce je velmi pečlivě zpracována. Je 

zřejmé, že diplomantka zpracovávanou problematiku zná a rozumí jí. 

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Diplomantka v rámci práce splňuje cíle vymezené 
v úvodu práce.

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz

Diplomantka zpracovává toto méně frekventované 
téma samostatně, vhodně zvolenými metodami. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 38 
dokumentů, které vykazují shodnost s předkládanou
diplomovou prací. Tyto dokumenty se shodují 
s prací pouze v textu právních předpisů a v jejich 
názvech, kdy shoda s těmito dokumenty je menší 
než 5 %. Z tohoto důvodu lze práci považovat za 
původní.

Logická stavba práce Ze systematického hlediska je práce logicky 
vystavěna a vhodně členěna.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Při zpracování práce vycházela diplomantka 
z vhodně sestaveného okruhu jak české, tak 
převážně anglické odborné literatury, právních 
předpisů, judikatury a elektronických zdrojů. Forma 
citací je bez větších připomínek, korektně jsou 
citovány i elektronické zdroje, což nebývá obvyklé 
ani u dalších kategorií kvalifikačních prací.
U pozn. pod čarou č. 38 na str. 9 práce jsou v citaci 
chybně umístěny závorky.

Seznam zdrojů je velmi rozsáhlý. Je zcela evidentní, 
že diplomantka provedla velmi důkladnou rešerši 
literatury, než přistoupila k vlastní tvorbě diplomové 
práce. 
Systematika seznamu literatury je v pořádku. 
Odborné publikace a články jsou seřazeny dle 
abecedního pořádku jmen autorů.
Na několika místech v seznamu literatury nejsou 
korektně citována všechna čísla ISBN (např.   u 
autorů Borchardt, Schütze, Flynn a další), což však 
není na újmu kvality předkládané práce.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubku provedené analýzy tématu hodnotím ve 
vztahu ke zvolenému tématu jako vyhovující.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce je graficky přehledně a kvalitně zpracována.
Práce obsahuje několik tabulek a grafů, které 
vhodným způsobem dokreslují předkládanou 
materii.
Diplomová práce obsahuje velmi pečlivě 
zpracovaný a přehledný seznam zkratek, což 
hodnotím velmi pozitivně. Při značném objemu 
zpracovaného sekundárního práva seznam zkratek 
považuji za nutnou součást práce, aby práce stále 
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byla pro čtenáře přehledná. Autorka definuje 
veškeré v práci užívané zkratky včetně těch obecně 
známých. Díky tomu je práce čtenářsky velice 
přívětivá.
Práce obsahuje celkem 4 přílohy s názvy: Detailed 
Description of Blockchain Technology; 
Cryptocurrencies and Financial Services; Ripple; 
Ethereum. Zahrnutí těchto témat do příloh práce 
považuji za výbornou volbu.

Jazyková a stylistická úroveň Diplomová práce je zpracována v anglickém jazyce. 
Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, 
nepřesnosti či nevhodné formulace se v práci téměř 
nevyskytují.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1) Jaký je názor diplomantky na případný jednotný celosvětový přístup k regulaci 
virtuálních měn s ohledem na jejich mezinárodní rozměr?

2) Přichází v úvahu nějaké další možné využití technologie blockchainu mimo oblast 
kryptoměn?

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou
v závislosti na výsledku ústní obhajoby.

V Praze dne 17.09.2018

_________________________
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.

Oponentka diplomové práce


