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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku crowdfundingu. Právní 
úprava této oblasti je velice aktuální, a to nejen s ohledem na současný vývoj regulace 
platebních služeb v prostoru Evropské unie, nýbrž i také z perspektivy využívání 
digitálních měn k investiční činnosti. Z tohoto důvodu pokládám diplomantem zvolené 
téma za aktuální a vhodné pro zpracování diplomové práce. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také mezinárodního práva 
veřejného, evropského práva, ale rovněž i ekonomie. Proto se jedná o téma průřezové, 
které je náročné na kvalitní zpracování. 
Tímto tématem se v české literatuře zabývá několik monografií, kapitol monografií  
a odborných článků, především však u knih je diskutabilní právní přínos. S ohledem na 
mezinárodní aspekt tématu je rovněž k dispozici i velké množství zahraniční literatury, 
dokonce samostatných monografií. Rovněž jsou dostupné i ostatní zdroje, které lze ve 
velkém rozsahu nalézt na internetu. Vstupní údaje jsou tedy snadno dosažitelné. 
Diplomant se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, výslovně 
zmiňuje, kdy jmenovitě uvádí metodu analýzy a deskripce. Z vyjádření diplomanta je 
také zřejmé, že zamýšlel použít metodu komparace. Použití vědeckých metod 
odpovídá jejich standardnímu užívání, když diplomant nejprve deskriptivní metodou 
nastiňuje obecně problematiky crowdfundingu, poté přistupuje k popisu stávající právní 
úpravy a následně se dotýká investičních platforem existujících v ČR a zhodnocením 
právní úpravy. Bohužel metoda komparace není v práci užita. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 127.030 znaků včetně poznámek pod čarou.  
Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, celkem 
čtyři kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy jednotlivých 
kapitol této práce jsou následující: 1) Pojem, vývoj a druhy crowdfundingu, 2) Právní 
regulace finančního crowdfundingu, 3) Investiční crowdfundingové platformy v České 
republice a 4) Zhodnocení právní úpravy crowdfundingu a úvahy do budoucna.  
Tuto systematiku považuji za vhodnou, kdy diplomant nejprve vymezuje základní 
pojmy spojené se zvoleným tématem a následně se zabývá právní úpravou  
a nastíněním využití crowdfundingových platforem v praxi.  
Práce je doplněna seznamem použitých zdrojů, seznamem zkratek, českým  
a anglickým abstraktem, seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce  
a obsahem.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant svou práci napsal na zajímavé téma, jehož kvalitní zpracování může 
napomoci v diskuzi nad problematikou regulace crowdfundingu v České republice  
a poukázat na praktická úskalí aplikace souvisejících sektorových právních předpisů. 
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Obsahově považuji práci za poměrně zdařilou, neboť diplomant vhodně používá 
vědecké metody, postupuje od obecného ke zvláštnímu a její jazykové zpracování je 
poměrně dobré. Přesto v práci nalezneme formální, gramatické a obsahové 
nedostatky. 
Z formálních nedostatků bych uvedl například nedodržování formátování u platformy 
Fundlift, která je psáno jednou kurzívou, jindy normálně, špatnou formu některých 
citací, nejednotné používání poznámek pod čarou psaných někdy před interpunkcí, 
jindy po interpunkci (např. pozn. pod čarou č. 9, 16, 54), psaní odstavců o jedné vědě 
(str. 12, 22) a drobné nedostatky v citacích právních předpisů. 
Diplomant se rovněž nevyvaroval některých jazykových nedostatků a překlepů. Např. 
na některých místech špatně používá shodu přísudku s podmětem (str. 8), nesprávně 
skloňuje slova („označovaný“ na str. 12, „vznikajícím“ na str. 17, „identifikace“ na str. 22 
apod.), používá nesprávný slovosled měnící význam věty (str. 15), omylem napsal 
dvojitou mezeru u poznámky pod čarou (pozn. pod čarou č. 32) a u přímých citací 
nesprávně používá interpunkci. 
V práci lze také nalézt obsahové chyby, které však někdy odrážení nesouhlasný 
pohled na problematiku, resp. můj opačný názor. Dle mého názor je v práci 
nedostatečně vyargumentován diplomantův postoj k zařazení crowdfundingu jako 
druhu crowdsourcingu a nesouhlasím s tím, že by světově ICOs byly neregulovány. 
Dále diplomant nesprávně používá některé právní pojmy (např. inominátní smlouvu pro 
smíšenou smlouvu skládající se z pojmenovaných smluv), zaměňuje účinnost a lhůtu 
k transpozici (str. 21), neuvádí citace evidentně převzatých pasáží, uvádí zastaralé 
informace o přijetí aktuální AML regulace na unijní úrovni, uvádí nepravdivé informace  
o vztahu GDPR a českého zákona o ochraně osobních údajů atp. Z obsahového 
hlediska mi také chybí větší rozbor úvěrového crowdfundingu, který je v práci proveden 
jen v podobě rozboru obecně regulace finančního crowdfundingu, především 
s ohledem na institut elektronických peněz, kterého je v praxi hojně využíváno. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomant před sebe staví, 

považuji z větší míry za dosažené. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Jedná se o téma populární, kterému je věnována 
pozornost odbornou veřejností i mezi diplomanty. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 171 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty 
se shodují s diplomovou prací pouze v textu 
právních předpisů a v jejich názvech, kdy shoda 
s těmito dokumenty je menší než 5 %. Z tohoto 
důvodu lze považovat práci za původní.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

S ohledem na rozsah práce bych uvítal použití více 
zdrojů ve formě vědeckých monografií nebo 
odborných časopiseckých článků. Cizojazyčná 
literatura v práci byla použita, ovšem bylo by 
příhodné použít ji ve větším rozsahu. 
Z hlediska formálního, citace z pohledu jejich formy 
vykazují drobné nedostatky.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce obsahuje diagramy znázorňující jednotlivé 
statistické údaje. Formální úprava textu je na velmi 
dobré úrovni. K jednotlivým neduhům jsem se již 
vyjádřil výše.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je rovněž dobrá. Chyby 
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v překlepech a gramatice byly již zmíněny výše, 
přičemž se v textu objevují v zanedbatelném počtu 
k rozsahu diplomové práce. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Mohl by diplomant krok po kroku popsat, jak by byl uskutečněn úvěrový crowdfunding 

založený na smlouvě o úvěru? 
 
2)  Mohl by autor shrnout objevující se regulatorní přístupy k ICOs, které ve své práci 

zmiňuje, ve světě? 
 
3) Poskytuje tedy společnost Fundlift s.r.o. své služby neoprávněně? 
 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnocení diplomanta známkou 
velmi dobře, avšak pouze za podmínky 
výtečných odpovědí diplomanta během 
obhajoby. 

 
V Praze dne 24. července 2018 
 
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


