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       Předsedající prof. Karfíková přivítala přítomné členy komise a seznámila je 

s uchazečkou. Doktorandka představila svou práci, kterou publikovala 

v Edičním středisku PF UK. V úvodním slově hovořila k obecným pojmům jako 

dohled, dozor, regulace a finanční trh. Dále pojednala dohled a dozor v EU a 

České republice v návaznosti na krizi. Doktorandka se věnovala rovněž 

kapitálovému trhu, bankovnictví a pojišťovnictví a problematice neoprávněné 

činnosti. Rozebrala rovněž právní úpravu problematiky v jiných zemích. 

         

     První oponent JUDr. Kohajda, konstatoval, že dizertační práci vyhovuje 

požadavkům kladeným na doktorské dizertační práce. Uvedl, že téma práce je 

široké a nelze jít do podrobností. Oponent by uvítal vyšší podíl zahraniční 

literatury, kritizoval také formální chyby a překlepy. Konstatoval, že některé 

názory v práce jsou diskutabilní (např. vydávání normy regulátorem, tedy 

Ministerstvem financí ČR). Dotázal se uchazeče na „retailového klienta“ a 

problematiku regulace finančního poradenství. 

 

      Druhý oponent JUDr. Ing. Dřevínek doporučil práci k ústní obhajobě,  

posudek  v jeho nepřítomnosti přečetla předsedkyně komise prof. Karfíková. 

Ocenil, že se autorka neomezuje pouze na popis právní úpravy a její geneze, ale 

že ji také podrobuje kritickým soudům a nastiňuje své představy jejího dalšího 

směřování.  Oponent směřoval výtku k nepříliš bohatému poznámkovému 

aparátu a kritizoval odkazy na práce převážně učebnicového charakteru. Přivítal 

by rovněž rozsáhlejší polemiku s názory jiných autorů. I přes uvedené 

připomínky hodnotil práci pozitivně. Položil doktorandce otázku ohledně 

zhodnocení přesunu kompetencí v rámci regulace a dohledu nad finančním 

trhem na evropskou úroveň. Dále vybídl autorku k rozvedení výhrad 

k pozastavení výkonu funkce všech orgánů banky při zavedení nucené správy a 

zhodnocení návrhu novelizace právní úpravy dohledu nad finančním trhem. 

 

Doktorandka reagovala na připomínky a dotazy oponentů.  

 



Ve všeobecné rozpravě pak vystoupil Prof. Bakeš, který práci doporučil a ocenil 

její zpracování. Vyjádřil, že se v práci pozitivně odrazila i skutečnost, že autorka 

má praxi na Ministerstvu financí ČR a ČNB. 

 

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

        Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 

 


