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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Téma je zcela aktuální a inovativní, kdy komplexní evropská regulace chybí a je právě 

otázkou, jakým způsobem tyto nově vznikající technologie uchopit. 

 

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

metody 

 

Téma je velmi náročné, a to nejen na znalosti práva Evropské unie, ale i na pochopení 

blockchains a kryptoměny a schopnosti podřadit je pod příslušné evropské legislativní 

rámce. Diplomantka použila odpovídající metody zpracování práce, zejména analytickou a 

komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Práce je dobře strukturována, kdy 

po obeznámení se s věcnou problematikou diplomantka se zaměřuje na kompetenci 

Evropské unie k legislativní úpravě a následně zjišťuje možnosti použití různých evropských 

předpisů a uchopení ze strany členských států na příkladech jednotlivých typů blockchains 

a krypotměny. Kapitoly na sebe logicky navazují.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomantka si vzala v práci za cíl obeznámit čtenáře s pojetím blockchains se zaměřením 

na legislativu Evropské unie. Jak sama autorka uvádí, jedná se o první krok do dalšího 

výzkumu, který lze určitě doporučit. Stejně tak by bylo vhodné vzhledem k zajímavosti 

tématu a omezené míře zpracování na českém odborném poli uvažovat o publikaci některých 

závěrů a osvětlení problematiky. 

 

Po formální stránce práce je čtivá bez výraznějších překlepů či jiných nedostatků. Práce je 

dobře strukturována, kapitoly na sebe navazují. Práce je členěna do šesti kapitol včetně 

úvodu a závěru, kdy stěžejní je kapitola čtvrtá. Práce je doplněna přílohami blíže 

osvětlujícími složitou problematiku blockchains a umožňují se i laickému čtenáři zorientovat 

v tématu.  

 

Po obsahové stránce je znát, že si autorka zvolila téma, v kterém se velmi dobře orientuje a 

je schopna předat jinak dosti složité otázky a hlavní závěry srozumitelným způsobem.  

 

Práce naplňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací a hodnotím známkou výborně 

v závislosti na průběhu ústní obhajoby. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka splnila cíl svojí práce. 



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka práci pečlivě konzultovala, avšak 

zároveň postupovala velmi samostatně a přinášela 

vlastní podněty, činila vlastní závěry a rešeršovala 

zdroje. 

Logická stavba práce Práce je logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce využívá odpovídající množství zdrojů, které je 

k novému tématu možno získat, včetně 

cizojazyčných, čemuž odpovídá i obsáhlý 

poznámkový aparát. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce svojí úpravou odpovídá požadavkům na 

kvalifikační práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá bez větších gramatických chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně v závislosti na obhajobě. 

 

• Jak autorka v návaznosti na probíhající diskuzi v EU na toto téma hodnotí potřebu unijní 

regulace těchto nových technologií? Je z jejího pohledu vhodné k regulaci přistoupit a pokusit 

se zajistit minimální/maximální úroveň regulace a podřazení pod sekundární předpisy? 

 

 

V Praze dne 17.9.2018 

 
JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

vedoucí diplomové práce 


