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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je vysoce aktuální, v české literatuře nebylo z tohoto specifického pohledu, tedy 

otázek soutěže v oblasti finančních služeb v mezinárodním prostředí ve srovnání úpravy ČR 

a EU a USA, pokud je mi známo, dosud zpracováno. 

 

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

metody 

Téma je poměrně náročné, autorka se zaměřila na hospodářskou soutěž v oblasti finančních 

služeb, a to v bankovním sektoru i v pojišťovnictví. Je to téma komparatistické, ke kterému 

autorka přistoupila spíše pragmaticky, v návaznosti zejména na pohled USA, kde téma 

podrobně studovala. Srovnáváno je právo české, právo unijní a právo USA. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Disertace je rozdělena do šesti částí, dále podrobně rozčleněných, jimž předchází úvod a po 

nichž následuje závěr. Po úvodu, který nastiňuje otázky rozsahu aplikace soutěžněprávní 

regulace na bankovní sektor, je vymezena hospodářská soutěž v mezinárodním prostředí, 

dále pak aplikace unijního práva na finanční služby, specifika soutěže v oblasti bankovnictví 

a pojišťovnictví, soutěžní právo USA a leniency program. V závěru autorka shrnuje, k čemu 

ve své práci dospěla, zejména vyzdvihuje potřebu specifické úpravy finančních služeb 

v rámci soutěžněprávní politiky. Cenné jsou i její kritické úvahy směřující k činnosti ÚOHS. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zamýšlený záměr práce byl splněn, byla předložena práce kvalitní a originální. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je zcela originální, podle protokolu o kontrole 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti <5 

%. 

Logická stavba práce Práce je vhodně rozčleněna a systematicky 

uspořádána, postupuje od obecného ke zvláštnímu. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka čerpala z bohaté literatury zahraniční, 

zejména literatury z USA, ale i z EU, jakož i 

z literatury české. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza je kvalitní, autorka využívá práce spíše 

pragmaticky zaměřené, jakož i zahraniční judikaturu. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá normativům kladeným na 

disertační práce. 



  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je poměrně slušná, i 

když jsou v práci drobné překlepy, které však 

nesnižují úroveň práce. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jako školitelka jsem práci doktorandky průběžně sledovala, mám otázku, která se týká 

konkrétních příkladů využití blockchainu v bankovních transakcích v České republice (ke s. 

37). Dále mne zajímá, v souvislosti s pasáží o tzv. tremble damages, jak se autorka dívá na 

možnost řešení antitrustu soukromoprávní cestou, jak je tomu v USA (ke s. 146)? 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
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