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           Předsedající prof. Růžička přivítal přítomné členy komise a představil 

uchazeče, která prezentoval teze k obhajobě dizertační práci. V úvodním slově 

uchazeč pojednal aktuální problematiku a vědecké metody, které zvolil k řešení 

problémů, zejména použití metody analytické, systematické a komparativní. 

Dále doktorand shrnul závěry práce a její publikaci. 

 

           První oponentka JUDr. Dolanská Bányaiová předložila kladný posudek a 

konstatovala, že předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační 

práci. Oponentka ocenila zajímavé a čtivé zpracování práce, zejména pak také 

důkladné věcné pojednání náročné materie, které bylo podložené rozborem 

mnoha pramenů a zdrojů. Dotázala na doktoranda na oblast insolvenčního práva. 

 

Druhý oponent doc. Rozehnal doporučil práci k obhajobě. Oponent 

vyzvedl rozsah, strukturu a koncepci práce. Dále požádal, aby autor objasnil, jak 

se liší úprava práva obchodního vedení korporací ve státech s kontinentální 

právní kulturou od její podoby ve státech s anglosaským právem.  

 

 Doktorand reagoval na připomínky oponentů a poděkoval za posudky. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili prof. Růžička (kladně k osobě 

doktoranda), prof. Pauknerová (k rozsahu a pojetí práce a dotaz na problematiku 

ke vztahu legis societatis a legis contractus, dále k názoru autora na 

nejpropracovanější právní úpravu této oblasti) a JUDr. Zahradníčková (k české 

právní úpravě). 

 

          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).  
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