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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své práce vybral problematiku z oblasti práva kapitálového trhu, když se 
zabýval aktuálně populárním způsobem získání investičních prostředků pro podnikatelské 
aktivity formou crowdfundingu. Tato činnost není explicitně právem regulována, je nutno tak na 
ni vztahovat obecnější právní úpravu. Proto lze konstatovat, že se jedná o téma zajímavé  
a vhodné ke zpracování v rámci diplomové práce. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou potřebné znalosti právní regulace kapitálového trhu 
se zaměřením na poskytování investičních služeb, dále též znalosti příslušných sekundárních 
pramenů unijního práva.  
K vypracování práce na dané téma, vzhledem k faktu, že jde o téma úzké a specializované, je 
prozatím k dispozici spíše omezený okruh odborné literatury, více pramenů informací je 
dostupných v cizích jazycích nebo na internetu. 
Při zpracování své práce využívá diplomant vědeckou metodu deskripce, analýzy a syntézy. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je rozdělena mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, do čtyř hlavních kapitol, 
z nichž první tři se dále člení. Názvy jednotlivých hlavních kapitol jsou: 1) Pojem, vývoj a druhy 
crowdfundingu; 2) Právní regulace finančního crowdfundingu; 3) Investiční crowdfundingové 
platformy v České republice; 4) Zhodnocení právní úpravy crowdfundingu a úvahy do budoucna. 
Vzhledem k menšímu rozsahu práce hodnotím tuto systematiku jako vyhovující. 
Práce je doplněna prohlášením diplomanta, seznamem použité literatury a dalších zdrojů 
informací, seznamem zkratek, českým a anglickým abstraktem, seznamem klíčových slov v 
českém a anglickém jazyce a obsahem. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládaná diplomová práce je věnována aktuálnímu, zajímavému a praktickému fenoménu, 
který se stává čím dál častějším a který se bude dozajista ještě vyvíjet, investičnímu 
crowdfundingu. Toto téma není často zpracováváno do podoby absolventských prací, proto 
předkládanou diplomovou práci hodnotím jako pozitivní přínos k poznání tohoto fenoménu. 
Diplomant postupoval při zpracování své práce vhodným způsobem, když vycházel z obecných 
otázek (vymezení crowdfundingu a jeho druhů, vymezení relevantní právní úpravy jednotivých 
činností v rámci crowdfundingu) a postupně se dostal až k rozboru v České republice existující 
crowdfundingové platformy. Právě na ní mohl zhodnotit své závěry ohledně právní regulace 
činností, které tato platforma vykonává. 
S diplomantem byla při zpracování jeho práce dobrá spolupráce, v práci se postupně zabýval 
aspekty crowdfundingu, které jsem mu navrhoval, nemám proto k obsahu práce připomínky. 
V souhrnu pak předkládanou diplomovou práci mohu hodnotit velmi pozitivně, ačkoliv by 
samozřejmě bylo možné uskutečnit hlubší analýzu zkoumané problematiky, předkládané práce 
je spíš kratším popisem – domnívám se nicméně, že toto byl i vytýčený cíl diplomanta, který je 
proto naplněn. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant v úvodu vymezuje hlavní cíle své práce a ty lze 
považovat za naplněné. 

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

Diplomant ke zpracování tématu přistoupil autenticky.  
Systémem Theses.cz nebylo nalezeno 171 dokumentů 
vykazujících textovou shodu (protokol má 2975 stran, 
proto jej nelze podrobně prostudovat), přičemž míra 
shody v žádném případě nedosáhla ani 5 %. Po 
prozkoumání tohoto protokolu mohu konstatovat, že se 
převážně jedná o shodu s textem právního předpisu, 
neodhalil jsem, že by diplomant užil cizí dílo bez příslušné 
citace. 

Logická stavba práce Vnitřní strukturu práce považuji za vhodně zvolenou  
a odpovídající celkovému nižšímu rozsahu práce. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant při zpracování své diplomové práce použil 
menší počet odborné literatury a dalších zdrojů 
informací, některé z nich byly zahraničního původu. Na 
jednu stranu lze nižší počet použitých knižních zdrojů 
akceptovat, neboť jsou u nás špatně dostupné, na druhou 
stranu je však nutno zdůraznit, že by rozsah použitých 
odborných zdrojů měl být u diplomové práce vyšší.  
Informace získané z těchto zdrojů diplomant korektně 
citoval, ale z hlediska formy citací mi u některých použití 
internetových zdrojů chybí datum citace. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantem provedené analýzy 
předkládaného tématu hodnotím spíše průměrnou. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je dobře zpracována, obsahuje i barevné tabulky  
a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Jak diplomant hodnotí strukturu užití jednotlivých druhů nástrojů, která byly za 2 roky 
fungování platformy Fundlift použity? Které z používaných nástrojů jsou vhodné v jakých 
situacích? (obrázek na str. 43) 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Tuto diplomovou práci hodnotím stupněm výborně, 
avšak jen za podmínky výborného výkonu 
diplomanta při její obhajobě. 

 
 
V Praze dne 6. září 2018 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


