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1.Úvod 
Má závěrečná práce se nazývá kryptoměna. Téma této práce jsem si vybral, protože se o tom 

dost mluví a taky to dost zasahuje moderní svět a bude zasahovat i v budoucnu. Taky si myslím, 

že by to bylo hezké téma. Dále to zasáhlo docela herní svět, protože lidé hodně kupují grafické 

karty a notebooky kvůli těžení kryptoměn, a proto se zvyšují jejich ceny. 

 
2.Historie peněz 
 

2.1 Co jsou peníze 
Peníze, ať už jsou reprezentovány skořápkou, kovovou mincí, kouskem papíru nebo řetězcem 

kódu elektronicky vytěženým počítačem, nemají vždy hodnotu (třeba když chcete si koupit 

důvěru či lásku). Jeho hodnota závisí na důležitosti, kterou mu lidé přikládají jako prostředku 

směny, měrné jednotce a skladišti bohatství. Peníze umožňují lidem nepřímo obchodovat se 

zbožím a službami; pomáhá sdělovat cenu zboží jednotlivcům způsob, jak uložit své bohatství. 

 

Peníze jsou cenné jako zúčtovací jednotka – společensky přijímaný standard, podle kterého jsou 

věci oceňovány a podle kterého jsou přijímány platby. V průběhu historie se však jak použití, 

tak forma peněz vyvíjely. Zatímco termíny „peníze“ a „měna“ se často používají zaměnitelně, 

několik teorií naznačuje, že tyto termíny nejsou totožné. Podle některých teorií jsou peníze ze 

své podstaty nehmotným pojmem, zatímco měna je fyzickým (hmotným) projevem 

nehmotného pojetí peněz. Navíc, podle této teorie, peníze nelze osahat nebo cítit. Měna je 

mince, bankovka, předmět atd., která je prezentována ve formě peněz. Základní formou peněz 

jsou čísla; v současnosti jsou základní formou měny papírové bankovky, mince nebo plastové 

karty (např. kreditní nebo debetní karty).  

 

2.2 Přechod od výměnného obchodu k měně 
Peníze – v té či oné podobě – jsou součástí lidské historie nejméně posledních 5 000 let. Před 

tím se historici obecně shodují, že se pravděpodobně používal systém výměnného obchodu. 

 

Barter je přímý obchod se zbožím a službami; farmář může například vyměnit pytel pšenice za 

pár bot od ševce. Tato opatření však vyžadují čas. Pokud si vyměňujete sekeru v rámci dohody, 

ve které má druhá strana zabít vlněného mamuta, musíte najít někoho, kdo si myslí, že sekera 

je spravedlivý obchod, když musíte čelit 3,5metrovým klům mamuta. Pokud to nefunguje, 

budete muset změnit dohodu, dokud někdo nebude souhlasit s podmínkami. 

 

Postupně se během staletí vyvíjel typ měny, který zahrnoval snadno obchodovatelné předměty, 

jako jsou zvířecí kůže, sůl a zbraně. Toto obchodované zboží sloužilo jako prostředek směny (i 

když hodnota každé z těchto položek byla v mnoha případech stále obchodovatelná). Tento 

systém obchodování se rozšířil po celém světě a v některých částech světa přežívá dodnes. 
Jedním z největších úspěchů zavedení peněz byla zvýšená rychlost, s jakou bylo možné 

podnikat, ať už jde o zabíjení mamutů, nebo stavbu pomníků.  
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(obr.1 výměna zboží za zboží) 
 

 
2.3 Kovové mince  
Jak lidé častěji používali komoditní (zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě) 

peníze, identifikovali nové problémy. Toto obchodní prostředí mělo tři hlavní společné 

nedostatky – pomíjivost (pomíjivost je vlastnost všeho, co jednou nezbytně zanikne.), 

nedělitelnost a opotřebení. Nemohly být dlouhodobě drženy, takže lidé nemohli splácet své 

půjčky nebo je ukládat na jiné potřeby v budoucnu. Kromě toho nebyly komodity na každém 

trhu stejné a obchodování s jinými regiony bylo velmi obtížné. 

 
Král Alyattes z Lydie se stal prvním, kdo razil oficiální měnu v roce 600 př.n.l. Tuto měnu 

představovaly mince, vyrobené ze stříbra a zlata. Mince byly označeny obrázky, aby se 

zabránilo padělání. Každá mince měla jinou hodnotu, což lidem usnadnilo odhadnout cenu 

položek. V důsledku toho tato přijatá měna pomohla Lydii vnitřnímu i zahraničnímu obchodu 

a zařadila ji mezi nejbohatší říše v Malé Asii. Pokud jste slyšeli úsloví „bohatý jako Kroisos“, 

odkazuje na posledního lýdského krále, který vydal první zlatou minci. Brzy poté začaly země 

razit své vlastní mince s různými hodnotami. 
 

 
(obr.2 mince z Lydie) 
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2.4 Přechod na papírovou měnu 
Kolem roku 700 n. l. se v Číně přešlo od mincí k papírovým penězům. V době, kdy Marco Polo 

– benátský obchodník, průzkumník a spisovatel, který cestoval Asií po Hedvábné stezce mezi 

lety 1271 a 1295 – navštívil Čínu, měl čínský císař dobrou kontrolu státu pomocí peněžní 

zásoby. Na místě, kde moderní americké bankovky říkají: „Věříme v Boha,“ varoval tehdejší 

čínský nápis: „Ti, kdo padělají, budou o hlavu kratší“. 

Části Evropy stále používaly kovové mince jako svou jedinou formu měny až do 16. století. 

Koloniální akvizice nových území prostřednictvím evropského dobývání poskytla nové zdroje 

drahých kovů a umožnila evropským národům razit větší množství mincí. 

 

Banky však nakonec začaly místo kovových mincí používat papírové bankovky pro vkladatele 

a dlužníky. Tyto bankovky bylo možné kdykoli vzít do banky a vyměnit za jejich nominální 

hodnotu v kovových – obvykle stříbrných nebo zlatých – mincích. Tyto papírové peníze lze 

použít k nákupu zboží a služeb. Tímto způsobem to fungovalo podobně jako měna dnes v 

moderním světě. Vydaly ho však banky a soukromé instituce, nikoli vláda, která je nyní ve 

většině zemí za vydávání oběživa odpovědná. 

 

První papírová měna vydávaná evropskými vládami byla ve skutečnosti vydána jejich 

koloniálními vládami v Severní Americe. Protože zásilky mezi Evropou a severoamerickými 

koloniemi trvaly dlouho, koloniím často docházela hotovost. Místo toho, aby se vrátily k 

barterovému systému, koloniální vlády vydaly IOU (dlužní úpis je samostatná listina obsahující 

prohlášení o existenci dluhu, kterou dlužník vystaví věřiteli), které se obchodovaly jako měna. 

První případ byl v Kanadě (tehdejší francouzské kolonii). V roce 1685 byly vojákům vydány 

hrací karty denominované a podepsané guvernérem, které byly použity jako hotovost místo 

mincí z Francie. 

 

2.5 Zlatý Standard 
 

2.5.1 Co byl zlatý standard 
Existují různé měnové systémy, které bývají označovány jako „zlatý standard“, přičemž 

nejznámější je „klasický zlatý standard“ z let 1871-1914. Hodnota jednotlivých měn byla pevně 

navázána na zlato a toto navázání znemožňovalo vydávat nové ničím nekryté peníze. 

 

2.5.2 Zánik zlatého standardu 
První světová válka a velká hospodářská krize vedly k tomu, že byl zlatý standard v roce 1933 

zrušen. Po druhé světové válce začal fungovat systém nazývaný zlatá kotva (jeho podstatou 

bylo napojení amerického dolaru na zlato a všech ostatních měn na dolar). Tento systém se 

začal v 60. letech 20. století rozpadat a byl ukončen v roce 1971. Od toho okamžiku zlato 

ztratilo téměř veškeré své někdejší použití jako prostředek směny. 

 

2.6 Systém elektronických plateb 
Jednoduše řečeno, elektronické platby umožňují zákazníkům platit za zboží a služby 

elektronicky. To je bez použití šeků nebo hotovosti. Elektronické platby se obvykle provádějí 

prostřednictvím debetních karet, kreditních karet nebo přímých bankovních vkladů. Existují ale 

i další alternativní platební metody, jako jsou elektronické peněženky a kryptoměny. Pokud 

tedy chcete přesunout svou firmu online a vytvořit internetový obchod, budete potřebovat 

platební systém elektronického obchodu, abyste mohli přijímat platby. 
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(obr.3 kreditní a debetní karta) 

 

 
2.6.1 Druhy elektronických plateb 
Jak bylo uvedeno výše, existuje řada způsobů, jak provést elektronickou platbu. Zde jsou 

některé z běžnějších metod: 

Platby kreditní nebo debetní kartou – při platbě kartou zahájí elektronické platební zařízení 

online platební převod. Spotřebitel bude muset vyplnit údaje o své kartě a nechat si převod 

zúčtovat svou bankou. 

Internetové bankovnictví – to se provádí digitálním převodem finančních prostředků přes 

internet z jednoho bankovního účtu na druhý.  

Inkaso – transakce inkasa převádějí prostředky z účtu zákazníka za pomoci třetí strany. 

E-Wallet – E-Wallet je forma předplaceného účtu, kde jsou informace o účtu zákazníka 

uloženy elektronicky. To znamená, že můžete rychle a bezproblémově platit za zboží online, 

aniž byste museli neustále vyplňovat své údaje. 

Dárkový poukaz obchodu – dárkový poukaz obchodu je karta, která má předplacenou peněžní 

hodnotu. Častějším názvem pro tento typ platby je dárková karta. 

 
2.6.2 Jak systém elektronických plateb funguje? 
Elektronické platební transakce se dělí na dva typy: 

 

1. Jednorázové platby dodavatele – běžně se používají na webových stránkách elektronického 

obchodu, jako jsou Alza, Amazon a atd. Držitel karty zadá údaje o kartě nebo bankovním účtu, 

když se dostane na stránku pokladny obchodu. Tyto informace pak schválí jejich banka, pokud 

jsou informace správné a mají dostatek finančních prostředků. 

 

2. Opakující se platby dodavatelem zákazníka – tyto platby se používají, když držitel karty 

pravidelně platí za zboží nebo služby. Místo abyste své údaje zadávali pokaždé, zadáte je jednou 

a přihlásíte se k možnosti opakovaného účtování. To se obvykle používá pro předplatné služeb, 

placení účtů nebo pro podniky, jako jsou pojišťovací agentury. 
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3.Kryptoměna 

 
3.1 Co je to kryptoměna 
Kryptoměna je typ měny, která je digitální a decentralizovaná (to znamená přenos kontroly a 

rozhodování z centralizovaného subjektu jednotlivce, organizace nebo jejich skupiny do 

distribuované sítě). Kryptoměny lze použít k nákupu a prodeji věcí a jejich potenciál pro 

ukládání a růst hodnoty také upoutal pozornost mnoha investorů. 

 

Dnes jsou k dispozici tisíce různých kryptoměn. Nejoblíbenější a první kryptoměnou je bitcoin, 

který vznikl v roce 2009. Mezi další běžné kryptoměny patří ethereum, XRP a Bitcoin Cash. 

Každá z těchto měn slouží různým účelům, některé jsou optimalizovány pro použití místo 

hotovosti a jiné jsou určeny pro soukromé, přímé transakce.  

  
(obr.4 různé kryptoměny) 

 
3.2 Jak kryptoměna funguje? 
Na rozdíl od centralizovaných elektronických peněz a systémů centrálního bankovnictví 

využívají kryptoměny decentralizované řízení. Decentralizovaná kontrola každé kryptoměny 

funguje prostřednictvím blockchainu (společnost poskytující finanční služby v oblasti 

kryptoměn), což je veřejná transakční databáze, která funguje jako distribuovaná účetní kniha. 

  

Transakce jsou odesílány mezi partnery pomocí softwaru známého jako kryptoměnové 

peněženky (pro ukládání, odesílání a přijímání digitální měny). Osoba provádějící transakci 

používá software peněženky k převodu prostředků z jednoho účtu na druhý. Pro převod 

prostředků je nutné znát heslo spojené s účtem. Transakce mezi partnery jsou šifrovány a poté 

přenášeny přes síť kryptoměn. 

 

3.3 Výhody kryptoměny 
Kryptoměny jsou digitální, a proto je odesílatel nemůže padělat ani libovolně zvrátit. 

Kryptoměna využívá mechanismus „push“, který umožňuje držiteli kryptoměny poslat 

obchodníkovi nebo příjemci přesně to, co chce, bez jakýchkoliv dalších informací. 

Decentralizace je jednou z hlavních výhod kryptoměny, protože je řízena vlastní sítí, ne 

centrálním orgánem. 
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Kryptoměny získávají na popularitě, protože nabízejí ochranu soukromí, nákladovou efektivitu, 

nízké vstupní bariéry, které lze použít jako alternativu k bankovním systémům typu fiat (fiat 

peníze jsou zákonným platidlem, což je měna, kterou vláda prohlásila za zákonnou, a její 

hodnota je kryta vládou), open-source metodiky a účast veřejnosti a také imunitu vůči vládním 

finančním odvetným opatřením.  

 

Každá transakce je transparentní, autonomní a bezpečná. 

Vzhledem k tomu, že kryptoměna není vázána směnnými kurzy, transakčními poplatky nebo 

jinými poplatky žádné země, lze ji bez problémů používat mezinárodně. Tím, že je bez papíru, 

je šetrná k životnímu prostředí. Anonymita je jednou z největších výhod, které kryptoměna 

poskytuje, protože člověk nemusí odhalovat svou identitu. Díky těmto výhodám si kryptoměna 

začala získávat uznání po celém světě. 

 
3.4 Jak kryptoměna ovlivňuje společnost a ekonomiku 
Kryptoměna neboli digitální měna v současnosti získává na popularitě. Údaje o transakcích 

kryptoměny se zaznamenávají a ukládají do bloků technologie blockchain. Nástup kryptoměny 

a její využití v budoucnu změní způsob využívání peněz lidmi. Vyvinou se nové způsoby směny 

měny za zboží a služby, protože jde o digitální měnu a je decentralizovaná. 

  

 

Používání kryptoměny povede k tomu, že společnost bude lepší. Je to proto, že transakční 

proces v tomto systému je efektivnější a bezpečnější. To pomůže snížit počet chyb, podvodů a 

podvádění při transakcích a papírování. Záznam o každé transakci je k dispozici v blocích a 

provádění změn nebo manipulace se záznamy není možné. To bude mít pozitivní dopad i na 

ekonomiku země. 

 
4.Druhy kryptoměny 

  
4.1 Bitcoin 

 
4.1.1 Co je to bitcoin 
Bitcoin je decentralizovaná digitální měna vytvořená v lednu 2009. Bitcoin vytvořil záhadný 

pseudonymous (krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje své dílo pod 

falešným jménem) Satoshi Namako. Identita člověka, který vytvořil tuto technologii je pořád 

neznámá. 

Bitcoin nabízí příslib nižších transakčních poplatků než tradiční online platební mechanismy a 

na rozdíl od vládou vydávaných měn je provozován decentralizovaným orgánem. 

 

Bitcoin je známý jako typ kryptoměny, protože používá kryptografii (studium technik bezpečné 

komunikace, které umožňují pouze odesílateli a zamýšlenému příjemci zprávy zobrazit její 

obsah), aby byl zabezpečen. Neexistují žádné fyzické bitcoiny, pouze zůstatky vedené ve 

veřejné účetní knize, ke které má každý transparentní přístup (ačkoli každý záznam je 

zašifrován). Všechny bitcoinové transakce jsou ověřovány obrovským množstvím výpočetního 

výkonu prostřednictvím procesu známého jako „těžba“. Bitcoin není emitován ani podporován 

žádnými bankami nebo vládami, ani jednotlivý bitcoin není cenný jako komodita. 
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(obr.5 Bitcoin) 

 
4.1.2 Jak bitcoin funguje 
Systém bitcoinů je soubor počítačů, které všechny provozují kód bitcoinu a ukládají jeho 

blockchain. Obrazně řečeno lze blockchain chápat jako soubor bloků. V každém bloku (místo, 

kam se dávají data) je kolekce transakcí. Protože všechny počítače provozující blockchain mají 

stejný seznam bloků a transakcí a mohou tyto nové bloky transparentně vidět, jak jsou naplněny 

novými bitcoinovými transakcemi, nikdo nemůže systém ošidit. 

Každý – ať už provozuje bitcoinový „node“ nebo ne – může vidět, jak k těmto transakcím 

dochází v reálném čase. K dosažení zločinu by podvodník musel provozovat 51 % výpočetního 

výkonu, který tvoří bitcoiny. Bitcoin má k polovině listopadu 2021 přibližně 13 768 plných 

uzlů a toto číslo roste, takže takový útok je docela nepravděpodobný. 

Pokud by však k útoku došlo, bitcoinoví těžaři – lidé, kteří se podílejí na bitcoinové síti se 

svými počítači – by se pravděpodobně oddělili na nový blockchain, čímž by bylo úsilí, který 

podvodník vynaložil, aby útok dosáhl, plýtváním. 

Zůstatky bitcoinových tokenů (token je vytvořen na jiné kryptoměně a nemůže se vyměnit za 

jinou kryptoměnu v jakémkoliv stránce/webu) jsou udržovány pomocí veřejných a soukromých 

„klíčů“, což jsou dlouhé řetězce čísel a písmen propojených pomocí matematického šifrovacího 

algoritmu, který je vytváří. Veřejný klíč (srovnatelný s číslem bankovního účtu) slouží jako 

adresa zveřejněná světu a na kterou mohou ostatní posílat bitcoiny. 

Soukromý klíč (srovnatelný s ATM PIN) má být střeženým tajemstvím a slouží pouze k 

autorizaci bitcoinových přenosů. Bitcoinové klíče by se neměly zaměňovat s bitcoinovou 

peněženkou, což je fyzické nebo digitální zařízení, které usnadňuje obchodování s bitcoiny a 

umožňuje uživatelům sledovat vlastnictví mincí. Termín „peněženka“ je trochu zavádějící, 

protože decentralizovaná povaha bitcoinu znamená, že není nikdy uložen „v“ peněžence, ale 

spíše distribuován na blockchainu. 
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4.2 Ethereum 

 
4.2.1 Co je ethereum? 
Ethereum je platforma poháněná technologií blockchain, která je nejlépe známá jako ether nebo 

ETH, nebo jednoduše ethereum. Rozšířená povaha technologie blockchain je to, co dělá 

platformu Ethereum bezpečnou, a tato bezpečnost umožňuje ETH získávat hodnotu. 

Platforma Ethereum podporuje ether kromě sítě decentralizovaných aplikací, jinak známých 

jako dApps. Inteligentní smlouvy, které vznikly na platformě Ethereum, jsou ústředním prvkem 

fungování platformy. Mnoho decentralizovaných financí (DeFi) a dalších aplikací využívá 

chytré smlouvy ve spojení s technologií blockchain. Jako kryptoměna je Ethereum od ledna 

2022 druhá v tržní hodnotě po Bitcoinu. Hodnota 1 ethereum je dneska okolo 80 000 Kč. 

 

 
(obr.6 Ethereum) 

 
4.2.2 Jak ethereum funguje? 
Ethereum, stejně jako ostatní kryptoměny, využívá technologii blockchain. Představte si velmi 

dlouhý řetězec bloků propojených dohromady se všemi informacemi o každém bloku, které zná 

každý člen blockchainové sítě. Díky tomu, že každý člen sítě má stejné znalosti o blockchainu, 

který funguje jako elektronická účetní kniha, lze vytvořit a udržovat stav blockchain. 

Technologie blockchain vytváří distribuovaný kompromis o stavu sítě Ethereum. Do velmi 

dlouhého blockchainu Ethereum se přidávají nové bloky pro zpracování transakcí Ethereum a 

ražení nových etherových coinů nebo pro provádění chytrých kontraktů pro Ethereum dApps. 

 

Síť Ethereum odvozuje svou bezpečnost z decentralizované povahy technologie blockchain. 

Rozsáhlá síť počítačů po celém světě udržuje blockchainovou síť Ethereum a tato síť vyžaduje 

distribuovaný konsensus (většinovou dohodu), aby byly v blockchainu provedeny jakékoli 

změny. Jednotlivec nebo skupina účastníků sítě by potřebovala získat většinovou kontrolu nad 

výpočetním výkonem platformy Ethereum – úkol, který by byl obrovský, ne-li nemožný – k 

úspěšné manipulaci s blockchainem Ethereum. 

Platforma Ethereum může podporovat mnohem více aplikací než ETH a další kryptoměny. 

Uživatelé sítě mohou na platformě Ethereum vytvářet, publikovat, zpeněžit a používat různé 

aplikace a jako platbu mohou používat ETH nebo jinou kryptoměnu. 
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4.3. Dogecoin 

 
4.3.1 Co je to dogecoin 
V roce 2013 Bill Markus a Jackson Palmer vytvořili myšlenku dogecoinu jako vtip, když se 

pokusili současně parodovat a dostat se do rozjetého vlaku kryptoměn. Cílem týmu bylo 

vytvořit kryptoměnu, která by mohla oslovit velkou demografickou skupinu a zároveň být tak 

směšná, aby se oddělila od množství kontroverzí, do kterých byla kryptoměna v té době 

zapojena. 

  

Tým vzal image „Doge“ jako maskota pro svůj nový nápad, a tak vznikl Dogecoin. Web, který 

vytvořilo duo, se setkal s ohromně pozitivním ohlasem, jen za první týden ho navštívilo přes 

milion návštěvníků. 

 

Co však skutečně vyneslo Dogecoin do popředí, byla jeho četná podpora několika celebrit, 

včetně Snoop Dogga, Gene Simmonse a především Elona Muska. Elon Musk byl vášnivým a 

dlouholetým zastáncem bitcoinu a dalších kryptoměn, takže když začal narážet na meme coin, 

jeho hodnota zaznamenala obrovský nárůst popularity. 

  

 
(Obr.7 Dogecoin) 

 
5.Závěr 
Důvod, proč jsem si vybral kryptoměnu jako závěrečnou práci je ten, že mě kryptoměna dost 

zajímá a myslím si, že v budoucnu se o ní bude mluvit mnohem více. Přestože kryptoměnu 

nevlastním, tak o ní docela hodně vím. Proto se také obávám, že kvůli těžbě kryptoměn bude 

nedostatek notebooků a grafických karet jako předminulý rok.  
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