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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kryptoměny a jejich využití v praxi 
Jméno autora: Bradová Marie 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Kryptoměny představují zcela nový fenomén jak v teorii (není jasné, zda jde o pyramidální hru), tak i 

v praxi s mnohamiliardovými obraty. 
 

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. 
Diplomantka byla aktivní a prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomantka zpracovala velké množství odborné literatury (převážně ze zahraničních zdrojů) i dat z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V diplomové práci jsem nenašel závažné formální, stylistické a gramatické nedostatky 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Výběr zdrojů je odpovídající a citace pod čarou korektní 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomová práce obsahuje velké množství zajímavých informací např. „Bitcoin Coffee je jedinou kavárnou v České 

republice, kde lze zaplatit pouze kryptoměnou. V kavárně jsou přijímány kryptoměny Bitcoin, Litecoin, Dash a 

Monero.“ 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Cílem promyšleně koncipované diplomové práce bylo zmapování a vyhodnocení praktických možností 

využití kryptoměn např. ve vybraných kavárnách v Praze.  

Teoretická část diplomové práce je opřena o poznatky z odborné literatury a odborných internetových 

zdrojů. První část diplomové práce se zabývá vymezením pojmu peněz a kryptoměn z ekonomického 

hlediska, aby bylo možné jejich srovnání při snaze hledat možnosti využití kryptoměn jako alternativního 

platidla. V další části jsou podrobněji analyzovány kryptoměny od jejich historie, základních definičních 

znaků a principů a uživatelských pohledů na kryptoměny. Zároveň jsou podrobněji představeny tři 

uživatelsky více rozšířené kryptoměny a teoreticky popsány kroky, které předchází užívání kryptoměn v 

praxi. Poslední kapitola teoretické části je věnována využití kryptoměn ve sportu. Jde o odvětví, kde se 

využití kryptoměn neustále rozšiřuje. Praktická část diplomové práce měla za cíl analyzovat možnosti vy-

užití kryptoměn jako alternativního platidla, konkrétně se zaměřením na kavárny v Praze. Nejprve byly 

představeny poznatky o užívání kryptoměn v praxi na základě vlastního pozorování. Následně bylo 

provedeno kvalitativní šetření ve formě dotazníků pro získání více informací a pohledů na kryptoměny 

mezi podnikateli, které se analyzovanou problematikou aktivně zabývají.  

Závěrečná kapitola diplomové práce je věnována návrhům a doporučením.  

Diplomová práce obsahuje nové výsledky doporučuji vybrané části DP k publikaci. 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Otázky: 

1. Jsou kryptoměny pyramidální hrou? 
2. Rok 2020 přináší vítěze a poražené. (např. Microsoft předběžně podle BBC nárůst obratu o 30 %, 

Facebook o 18 %, ale pokles HDP u řady států, výrazný pokles u cestovního ruchu aj.) 
       Kam zařadíte kryptoměny? 

 
 
Datum: 16.5.2020     Podpis: 
       Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 


