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        Předsedající doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., přivítal přítomné členy 

komise a sdělil, že jsou splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační 

práce Mgr. Daniela Borsíka. Uchazeč předložil dizertační práci nazvanou 

„Kolektívne investovanie z pohľadu corporate governance“. 

 
       V úvodním slově hovořil uchazeč o koncepci a pojetí práce. Zmínil 

strukturu práce a její zaměření na teoretické a mimoprávní aspekty 

problematiky. V neposlední řadě se vyjádřil ke způsobu publikování výstupů 

dizertační práce. 

  

    První oponent prof. Dědič doporučil práci k obhajobě. Oponent ocenil 

nové a neprobádané téma a kvalitní zpracování této problematiky. Uvedl 

připomínku k  systematickému uspořádání práce, která je členěna do dvou 

relativně samostatných částí.   

 

Druhý oponent dr. Elek předložil pozitivní posudek. Oponent sdělil, že 

interdisciplinární práce v zásadě splnila stanovené cíle. Zmínil drobné výhrady 

(např. používání anglikanizmů). Položil otázku k přeregulovanosti korporací (a 

obecně podnikání). Dále se zeptal nakolik je institut corporate governance 

projevem přeregulovanosti vyspělých ekonomik. 

   

 Uchazeč odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili prof. Dědič (otázka na dopad nevydání 

akcií společností), JUDr. Elek (aktuální právní úprava v oblasti regulací 

finančních institucí), Mgr. Borsík (k regulaci kapitálového trhu a státní regulaci 

jako nejefektivnějšího způsobu regulace), doc. Liška (dotaz na srovnání úrovně 



regulace v České republice a na Slovensku) a prof. Černá (k doktorandovi, 

organizování konferencí a publikaci příspěvků v časopise Právní rozhledy). 

 

              Předseda komise doc. Liška poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. 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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