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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil téma: „Evropská regulace virtuálních 

měn, její nedostatky a budoucí vývoj“.  Jedná se o téma velmi aktuální, zajímavé a vhodné 

jako předmět diplomové práce. Téma otevírá široký prostor pro podnětné analytické 

závěry diplomanta. 

 

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

metody 

 

Diplomant si zvolil 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. 3) diplomant výslovně zmiňuje, jaké vědecké metody plánuje při 

zpracování diplomové práce používat. Hojně je zastoupena metoda deskriptivní, 

analytická a syntetická. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

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

prohlášení, poděkování, obsah, vlastní text práce, seznam zkratek, seznam použitých 

zdrojů, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce a abstrakt a klíčová slova v anglickém 

jazyce. Vlastní text práce obsahuje kromě přiměřeně dimenzovaného úvodu a závěru, 
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celkem pět věcných kapitol, které se dále vhodně člení na dílčí podkapitoly první a druhé 

úrovně. Členění práce považuji za vhodně zvolené. 

 

V úvodu práce diplomant přináší úvod do předkládané problematiky, zdůvodňuje volbu 

tématu práce (str. 1) a vymezuje její cíle (str. 2). Diplomant rovněž provádí zhodnocení 

dostupné odborné literatury (str. 3).  

 

V po úvodu první kapitole s názvem „Virtuální měny obecně“ se diplomant zabývá 

definicemi měny, virtuální měny a jejich technickými aspekty na příkladu dvou měn 

bitcoin a IOTA a dále právními aspekty. Kapitola je zpracována především za využití 

deskriptivní metody. 

Druhá kapitola s názvem „Regulace virtuálních měn v právu Evropské unie“ přináší 

vymezení virtuálních měn v právu Evropské unie. Diplomant se nejprve zabývá prameny 

unijního práva, které přinesly vymezení virtuální měny, dále se věnuje problematice 

virtuálních měn z hlediska opatření proti praní peněz, dále rozebírá daňové aspekty 

virtuálních měn. Okruhy jsou zvoleny s ohledem na historický vývoj ve vztahu 

k virtuálním měnám (str. 19), toto členění považuji za vhodně zvolené. Další podkapitola 

je věnována regulaci v jiných oblastech práva. Stručně se věnuje primární nabídce 

virtuálních měn a tokenů (tzv. ICO) a technologii distribuované účetní knihy, kde zároveň 

pojednává o jejich využití i pro jiné účely než pro účely fungování virtuálních měn. 

 

Třetí kapitola s názvem „Rozdílnost regulace virtuálních měn v jednotlivých členských 

státech“ se zabývá srovnáním právní úpravy v České republice, Slovenské republice, 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Regulaci těchto vybraných států 

pak srovnává s iniciativami unijními. 

 

Ve čtvrté kapitole s názvem „Nedostatky regulace virtuálních měn z důvodu 

společenského a technického vývoje“ se diplomant zaměřuje na nedostatky při přijímání 

nové legislativy z důvodu nezohlednění společenského a technického vývoje. 

 

 V páté kapitole s názvem „Plánovaná evropská regulace virtuálních měn“ se diplomant 

zabývá plánovanými změnami unijní regulace v oblasti virtuálních měn. 
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V závěru autor shrnuje dosažené výsledky své odborné práce, provádí zhodnocení 

naplnění cíle práce a přináší odpovědi na výzkumné otázky vymezené v úvodu práce. 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 práce obsahovala více 

diplomantových názorů. Práce je psána v první osobě, avšak vlastní názor autora je 

mnohdy obtížné odlišit od názorů převzatých. 

Z hlediska formálního považuji práci za přehlednou a logicky strukturovanou.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce ANO 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

„Protokolu o vyhodnocení 

podobnosti závěrečné práce“ 

v systému Theses.cz 

ANO 

 

 

Systém Theses.cz nenalezl žádnou relevantní shodu 

s předkládanou diplomovou prací. 

Logická stavba práce Ze systematického hlediska je práce logicky 

vystavěna a vhodně členěna. 

Práce s literaturou (využití 

cizojazyčné literatury) včetně 

citací  

Při zpracování práce vycházel diplomant z vhodně 

sestaveného okruhu jak české a slovenské, tak 

převážně anglické odborné literatury, právních 

předpisů, judikatury a elektronických zdrojů. Forma 

citací je bez větších připomínek.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Odpovídající požadavkům. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce neobsahuje tabulky ani grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, 

překlepy se vyskytují ve zcela minimální míře. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Autor na str. 40 uvádí, že pro účely práce nebude rozlišovat tokeny. Mohl by se k jejich 

vymezení dostat v rámci ústní obhajoby? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 

velmi dobrou v závislosti na výsledku ústní 

obhajoby. 
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V Praze dne 14.01.2019 

 

 

_________________________ 

JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. 

Oponentka diplomové práce 


