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           Předsedající prof. Růžička přivítal přítomné členy komise a představil 

doktorandku, která předložila k obhajobě dizertační práci věnovanou 

problematice dohod narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí. 

V úvodním slově charakterizovala uchazečka okruh problémů, které v práci 

řešila a shrnula závěry a přínos práce. 

 

    První oponentka JUDr. Zahradníčková doporučila práci k obhajobě. 

Oponentka ocenila výběr tématu a kvalitní zpracování práce. V posudku 

položila několik otázek a vyzvala doktorandu, aby se k nim vyjádřila. 

 

Druhý oponent doc. Rozehnal předložil kladný posudek. Oponent vznesl 

několik kritických připomínek, přes uvedené výhrady práci doporučil 

k obhajobě. Sdělil, že autorka takřka výhradně zvolila deskripční metodu a 

shromážděné prameny k tématu nebyly vědecky zhodnoceny. Konstatoval, že 

práce s judikaturou a literaturou často spočívá pouze v jejich nekritickém 

přejímání. V posudku položil uchazečce otázku k problematice rostoucích 

regulačních nároků na finanční instituce. 

 

 Doktorandka odpověděla na otázky a připomínky oponentů a poděkovala 

školitelce. 

 

          Ve všeobecné rozpravě školitelka prof. Pauknerová vznesla dotaz na 

problematiku blockchainu.  Dále položila otázku, jak doktorandka posuzuje 

možnost řešení antitrustu soukromoprávní cestou, jak je tomu v USA. Doc. 

Pfeiffer navázala na otázku blockchainu a jeho využití v bankovních transakcích 

v České republice. Doc. Rozehnal rozvedl v diskusi problematiku vstupu 

FinTech na tradiční trhy a JUDr. Zahradníčková se zajímala o možnost využití 

kryptoměn.  

 



          Na závěr diskuse předseda komise prof. Růžička poděkoval diskutujícím, 

ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy komise k hlasování. V neveřejné 

části obhajoby proběhlo hlasování (zvednutím ruky) s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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