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Přítomni: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., předsedkyně komise, Prof. JUDr. 

Hana Marková, CSc. JUDr. František Blažej, členové komise, Prof. JUDr. PhDr. 

Michal Tomášek, DrSc., Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., oponenti, Prof. 

JUDr. Milan Bakeš, DrSc., školitel 

  

        Předsedající Prof. Karfíková přivítala přítomné členy komise a seznámila 

je s uchazečem. Doktorand představil svou práci publikovanou v Nakladatelství 

Leges, s.r.o. V úvodním slově se zabýval východiskem práce, její systematikou 

a důvody k výběru tématu práce. Zdůraznil, že cílem práce bylo zejména 

zkoumání problematiky investičního poradenství a investiční služby 

s požadavkem na analýzu nástrojů ochrany investora. Doktorand se věnoval také 

investičnímu zprostředkování a náhradě škody způsobenou informací či radou. 

Problematiku pojednal rovněž v kontextu unijního práva a neopomenul návrhy 

de lege ferenda.  

    

      První oponent prof. Tomášek předložil kladný posudek a doporučil práci 

k obhajobě. Ocenil kvalitu práce a shrnul, že vykazuje vysokou hodnotu 

zpracování. Vyjádřil připomínku ke struktuře práce a event. rozšíření některých 

podkapitol. Vyzval uchazeče, aby na připomínky v oponentském posudku 

odpověděl selektivně.  

 

Druhý oponent doc. Radvan rovněž předložil pozitivní posudek. 

Doporučil doktorandovi vhodněji konstruovat hypotézu práce a zaměřit se 

důsledněji na její metodologickou stránku. Naopak ocenil jeho přístup, který 

nepřipouští atomizaci finančního práva. Oponent učinil připomínku 

k neodůvodněnému rozlišování mezi klasickou a elektronickou literaturou. 

Dotázal se uchazeče na příčinu omezenosti judikatury a možnost samoregulace 

v oblasti investičních služeb.  

  

      Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Bakeš (kladně k osobě 

doktoranda a k jeho doktorskému studiu, ocenění práce a dílčích závěrů za 

každou její kapitolou), prof. Karfíková (pochvala doktoranda za jeho vědeckou 

činnost) a prof. Tomášek (problematika vedení dohledu nad bankami a posílení 

samoregulačních faktorů, doplňková úloha samoregulace).  

   

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 


