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Radim Boháč, Ph.D., JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Michael 

Kohajda, Ph.D., členové komise, Prof. JUDr. Hana Marková, CSc., JUDr. Ing. 

Karel Dřevínek, 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, kterou publikoval v Edičním 

středisku PF UK. V úvodním slově pojednal strukturu a členění práce. Hovořil o 

hlavních problémech, které v práci řešil. Vystoupení ukončil shrnutím dizertační 

práce vyjádřeným v jejím závěru. 

 

      První oponent JUDr. Dřevínek hodnotil práci kladně. Ocenil kvalitu vědecké 

práce, i když uvedl, že závěry je potřeba rozpracovat silnější argumentací. 

Zhodnotil kladně úvahy autora de lege ferenda. Oponent položil otázku ohledně 

nedostatku bankovní regulace a jejího podílu na finanční krizi. 

         

     Druhá oponentka Prof. Marková doporučila dizertační práci a k obhajobě.  

Vyjádřila, že hodnotí pozitivně rozsah použité literatury a ostatních zdrojů 

informací, včetně zahraničních informací. Upozorňuje, že autor příliš nevyužívá 

judikaturu.  Oponentka zdůraznila potřebu uvádět přesně citace a dále zmínila 

neaktuálnost některých údajů k datu odevzdání práce. Položila otázku týkající se 

svobodného a neregulovaného trhu a dotaz ke členění finančního trhu prof. 

Jílka. 

 

    Doktorand reagoval na připomínky a dotazy oponentů se znalostí 

problematiky.   

 

    Ve všeobecné rozpravě pak vystoupil JUDr. Kohajda a kritizoval 

jednostranná hodnocení autora bez podložené argumentace.  Dále se veřejné 

diskuse zúčastnil doc. Boháč s názorem, že forma regulace není tolik 

problémem jako skutečnost, že je právní řád v této oblasti příliš přeregulován. 

Prof. Marková doporučila doktorandovi hlubší odůvodňování stanovisek. Na 

závěr školitel Prof. Bakeš pochválil spolupráci s doktorandem. 

   
       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

        Zapsala:   Alexandra Hochmanová 


