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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Budoucnost kryptoměn-prognóza 
Jméno autora: Čermák Adam 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Kryptoměny představují velmi turbulentní segment ekonomiky se zcela rozdílnými koncepcemi státní správy: od zákazu 
nebo nutnost licence až po transformaci na oficiální státní měnu. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Posluchač byl aktivní a pracoval zcela samostatně. Kreativní práce obsahuje nové výsledky; doporučuji publikovat 
v zahraničních odborných časopisech. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je výborná (s hvězdičkou). Posluchač vhodně kombinoval teoretické poznatky a praktickými výsledky. 
Autor prokázal velmi rozsáhlé znalosti problematiky a cit pro detail. Doporučuji rozšířit diplomovou práci na Ph.D. práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V diplomové práci nebyly nalezeny závažné stylistické, formální ani obsahové nedostatky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor diplomové práce čerpal s více než 100 zahraničních zdrojů; zdroje by měly být očíslovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 

Velmi pečlivě vypracovaná diplomová práce ukazuje na velký celkový rozhled autora v analyzované 
problematice a odpovídající cit pro detail. Kryptoměny představují velmi turbulentní segment ekonomiky se zcela 

rozdílnými koncepcemi státní správy: od zákazu nebo nutnost licence až po transformaci na oficiální státní měnu. 
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Odborná úroveň je výborná (s hvězdičkou). Posluchač vhodně kombinoval teoretické poznatky a praktickými výsledky. 
Autor prokázal velmi rozsáhlé znalosti problematiky a cit pro detail. Doporučuji rozšířit diplomovou práci na Ph.D. práci. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Velmi pečlivě vypracovaná diplomová práce ukazuje na velký celkový rozhled autora v analyzované problematice 
a odpovídající cit pro detail. Doporučuji vybrané části diplomové práce publikovat v odborném tisku, vystoupit 
s výsledky na mezinárodní vědecké konferenci. Doporučuji rovněž využít diplomovou práci jako podklad pro Ph.D. 
práci autora. 
Otázka: 

Popište Madoffovu aféru v USA (pyramidální hra s odhadovanou ztrátou cca. 65 miliard USD); 

představují kryptoměny podobnou pyramidální hru? 

Jsou kryptoměny široce využívány v segmentu sportu? 

Jsou kryptoměny využívány pro platby na známých univerzitách? 

Jaké je oficiální stanovisko ke kryptoměnám v ĆR a Izraeli? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.5.2022     Podpis: 
       Doc. RNDr .Bohumír Štědroň, CSc. 


