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        Předsedající doc. Kohajda přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce Mgr. Davida 

Merendy. Uchazeč předložil dizertační práci s názvem Teoretické a praktické 

aspekty investičního životního pojištění.                                                            

 
       V úvodním slově hovořil doktorand k obsahu a pojetí práce. Věnoval se 

jejímu členění a rozebral vědecké metody práce. Uchazeč stručně 

charakterizoval přínos práce a předložil závěry, které byly výsledek jeho bádání. 

  

    První oponent doc. Boháč doporučil práci k obhajobě. Pochválil široké 

pojetí práce, která se zabývá právními a neprávními aspekty. Ocenil naplnění 

cíle, použití zahraničních zdrojů a vlastní stanoviska, která autor uvádí. 

V posudku položil otázky ohledně daňového zvýhodnění investičního životního 

pojištění a pojmu „produkt“. 

  

Druhý oponent dr. Vybíral předložil pozitivní posudek, v němž uvedl 

několik kritických připomínek formálního a věcného rázu.  Oponent se dotázal 

na peněžní ekonomickou aktivitu a poplatkovou strukturu pojistných produktů 

IŽP.  

  

 Uchazeč odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Objasňoval 

některé názory a stanoviska vyjádřené v práci a dokládal je zkušeností z vlastní 

praktické činnosti. 

 



 Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitelka prof. Karfíková (kladně 

k práci doktoranda a ke stanoviskům a vlastním názorům uchazeče), dr. Vybíral 

(intervence ČNB a regulování na úrovni produktů), a uchazeč (poděkování).  

 

           Předseda komise doc. Kohajda poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k zhodnocení debaty a navrhl tajné hlasování.  

 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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