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Posudek školitelky  

 

Autor disertační práce:   Mgr. Daniel Borsík     

Téma disertační práce: Kolektívne investovanie z pohľadu corporate governance 

Datum odevzdání práce: 21.2.2019 

Rozsah práce: 209 stran čistého textu  

 

Tento posudek předkládám dle čl.  82 Pravidel pro organizaci studia na Právnické 

fakultě Univezity Karlovy, podle něhož: „Školitel vypracuje stručný písemný posudek 

k předložené disertační práci.“  

 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu 

Doktorand zvolil za téma své disertační práce problematiku, která je významná jak 

z praktického, tak teoretického pohledu. Je současně vysoce náročná, neboť  předpokládá 

znalosti obecného práva obchodních korporací i právní úpravy a  teorie kolektivního 

investování. Otázkám corporate governance  jsou věnována dílčí pojednání, komplexně však 

zpracovány nejsou.  Volba takto náročného tématu je proto  vhodná pro disertační práci a   

přínosná z hlediska stupně poznání zkoumaných otázek.    

 

2. Formální a systematické členění 

Práce je systematicky a přehledně členěna.  

 

3. Vyjádření ke splnění zamýšleného záměru disertační práce 

 Základní testovanou tezí (s. 1 práce) je, zda ve správě a řízení běžných akciových 

společností, jakož i ve správě a řízení subjektů kolektivního investování hrají prim regulační 

nástroje. Posouzení této hypotézy odpovídá i struktura práce. Zamýšlený záměr disertační 

práce doktorand splnil.  

  

4. Samostatnosti při zpracování tématu, logická stavby práce 

Uchazeč zpracoval disertační práci samostatně. Během její tvorby  byl v kontaktu se 

školitelkou.    

 

5. Práce se zdroji, úprava práce 
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Seznam použité literatury je rozsáhlý a obsahuje reprezentativní tuzemská i zahraniční 

odborná díla. Na použitý pramen je odkazováno korektně a  v souladu s citačními pravidly.  

Práce má standardní úpravu. Je psána ve slovenském jazyku. Vzhledem ke svému zaměření 

neobsahuje grafy či tabulky.  

 

6. Hloubka provedené analýzy a závěr 

 

         Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou. Lze konstatovat, že uchazeč své  

téma zvládl.  Předložená disertační práce splňuje podmínky kladené na tento typ odborného 

textu.  

 

7. Splnění zákonné podmínky publikace výstupů disertační práce 

  

Student splnil zákonné podmínky publikace výstupů disertační práce. Je hlavním 

autorem Kodexu správy a řízení společností ČR,  při jehož vypracování rozsáhle využil 

výstupy své disertační práce. Publikoval též dílčí výstupy své disertační práce v odborném 

recenzovaném tisku (Právní rozhledy, 2015), recenzovaný sborník z konference Corporate 

governance, 2014).  

  

8. Závěr  

Disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby disertačních 

prací.  

  

 

Praha,  15. května   2019  

             

 

 

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.  

                   školitelka  
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