
 

Stránka 1 z 3 
 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Michal Dolanský 
Téma práce: Atomic swap: riziko pro AML regulaci? 
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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku z oblasti kryptoaktiv, zaměřuje 
se přitom na systémy umožňující jejich vzájemnou směnu a vhodnost, potřebnost právní 
regulace těchto systémů. Toto téma pokládám za zajímavé, moderní a vhodné pro vypracování 
diplomové práce. 

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

Toto téma předpokládá znalosti zejména finančního práva a právní regulace kryptoaktiv 
v Evropské unii. Důležité jsou však také znalosti technické podstaty kryptoaktiv. Vhodné jsou  
i obecné znalosti o platebních systémech. 
O tématu je publikována zejména v prostředí internetu řada publikací, odborných i populárně-
naučných článků, a to zejména v zahraničí. Informace potřebné ke zpracování práce jsou proto 
vcelku lehce dostupné, i když je vždy otázkou jejich věrohodnost a odborná kvalita. Problematika 
samotná i dostupné zdroje se však relativně prudce vyvíjejí. 
Diplomant použil při zpracování své práce metodu analýzy, syntézy a zejména deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 135.954 
znaků vlastního textu (dle prohlášení diplomanta). Její vnitřní členění je následující: práce má 
mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, 5 hlavních kapitol, které se dále vnitřně 
poměrně podrobně člení. Názvy těchto hlavních kapitol jsou následující: 1) Atomové swapy – 
vymezení pojmů a základní charakteristika; 2) Současná regulace proti praní špinavých peněz  
a financování terorismu; 3) Rizika virtuálních měn a atomových swapů pro AML regulaci;  
4) Dopad připravovaných změn AML regulace v Evropské unii na virtuální měny; 5) Způsoby 
řešení rizik s atomovými swapy. 
Tato systematika odpovídá obsahu i rozsahu práce, je zvolena zajímavě. 
Práce je doplněna českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov, seznamem 
použitých jednotlivých druhů zdrojů informací, seznamem zkratek, prohlášením diplomanta, 
obsahem a poděkováním. 

 
4. Vyjádření k práci 

Práci jako celek hodnotím pozitivně. Autor si vybral vcelku ojedinělé téma, které systematicky 
zpracoval. Toto téma je zajímavé jak z pohledu teorie, tak z pohledu zkoumání pozitivněprávní 
regulace. Domnívám se, že se jedná o téma zajímavé i z pohledu praxe. Podtrhnout musím 
aktuálnost tématu. 
Musím konstatovat, že se jedná téma úzké, které se zaměřuje na nikoliv rozsáhlý aspekt 
nakládání s kryptoaktivy, nicméně který má velký potenciál pro praní špinavých peněz. Je proto 
výzvou pro regulátory. 
Práce jako taková je spíše deskriptivní povahy, větší část jejího rozsahu je pak věnována spíše 
popisu technických otázek než právní problematice. Je jistě vhodné, aby byly vysvětleny 
technické základy jednání, jejichž právní regulace (de lege lata i de lege ferenda) je zkoumána, 
nicméně tato část by neměla být většinou rozsahu práce, což ale zde není splněno. 
Nicméně díky ojedinělosti výběru tohoto tématu to nepovažuji za podstatné negativum (jinak 
by tomu bylo u problematiky, která je již široce známa). 
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Z hlediska právního výzkumu však práce nějaké nové závěry, nějaký autentický přínos, příliš 
nenabízí. Stejně tak se domnívám, že i v závěru práce jsou spíše zopakovány informace obsažené 
v předchozích kapitolách, než že by byl vytvořen a čtenářům nabídnut finální myšlenkový závěr 
(nebo například odporučení de lege ferenda). 
Z těchto důvodů proto na třístupňové škále (která je z podstaty omezující), nemohu práci 
hodnotit stupněm nejvyšším. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíle práce, jak si je diplomant vymezil, považuji za 
naplněné. Jedná se ale spíše o deskripci. 

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

Toto téma je zpracováváno výjimečně, v souhrnu lze pak 
konstatovat, že se jedná o autentické dílo autora. 
Systémem Theses.cz nebylo nalezeno 93 dokumentů 
vykazujících textovou shodu. Míra shody ve všech 
případech je nižší než 5 %.  
Také systémem Turnitin byly nalezeny dokumenty 
vykazující shodu, a to konkrétně 83 dokumentů.  
Po prozkoumání obou protokolů o shodě mohu 
konstatovat, že se převážně jedná o shodu s textem 
právního předpisu, které diplomant ve své práci cituje. 
Neodhalil jsem, že by diplomant užil cizí odborné dílo, cizí 
myšlenky bez příslušné citace autora zdroje svých 
informací. 

Logická stavba práce Systematika práce odpovídá jejímu obsahu i rozsahu, je 
zajímavě zvolená. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil zejména elektronické zdroje informací, 
odborné monografie velmi omezeně, a to i k obecným 
otázkám (např. k povaze a definici kryptoaktiv nebo 
virtuálních měn je literatura česká i zahraniční poměrně 
bohatá).  
Diplomantovy citace splňují na ně kladené formální 
požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Analýza hlavního tématu by měla být hlubší. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je pečlivě zpracována, nacházejí se v ní i grafické 
prvky (tabulky, grafy, schémata). Na některých místech 
elektronické verze došlo k drobným vizuálním 
nedostatkům (např. konec textu na str. 36, nebo čtvrtý 
řádek od konce na str. 38, předposlední odstavec str. 42), 
možná je ale problém ve zobrazení u čtenáře. Někde jsou 
chybičky v textu (např. dvakrát „1. ledna“ v podkapitole 
5.5). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá, práce je 
prosta podstatnějších jazykových chyb. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
1) Jaký je podle diplomanta praktický účel existence atomic swap, souvisí s digitálními aktivy 

jako s platidly, nebo jako s předmětem investic? (ad shrnutí na str. 12) 
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2) Jak diplomant hodnotí právní regulaci, která ve své podstatě ilegalizuje kryptoaktiva a 
nakládání s nimi (např. čínská legislativa, o níž píše)? Je to vhodná cesta? 

 
 

 
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji k obhajobě. 
Navržený klasifikační stupeň Za podmínky kvalifikovaných odpovědí diplomanta 

během obhajoby navrhuji hodnocení známkou 
velmi dobře. 

 
V Praze dne 12. ledna 2022 
 
 

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

oponent diplomové práce 


