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Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu disertační práce. Komise je
přítomna v následujícím složení: předseda komise doc. Salač a
členové prof. Dvořák a JUDr. Zahradníčková jsou přítomni osobně,
členové komise JUDr. Thöndel a prof. Selucká jsou přítomni
distančně (online). Předseda komise oslovil disertantku, aby svou
práci uvedla. Disertantka uvedla svou disertační práci. První
oponentka, prof. Selucká, odkázala na písemné vyhotovení svého
posudku, dále se kladně vyjádřila k celé práci a vyzvala disertantku,
aby následně zodpověděla otázky v posudku. Druhý oponent, JUDr.
Thöndel, se následně také kladně vyjádřil k práci a vyzval
disertantku k zodpovězení otázek v posudku. Disertantka nejprve
zodpověděla otázky stanovené v oponentském posudku prof.
Selucké, následně se též vyjádřila k otázkám v oponentském posudku
JUDr. Thöndela. Předseda komise dal slovo prof. Dvořákovi, jakožto
školitele disertantky. Prof. Dvořák po kladném vyjádření k disertační
práci a doptal se na otázku: "Připustila byste, aby si smluvní strany
ujednaly, že vyloučí dobrou víru či podobný princip?" Disertantka
odpověděla, že jistě by měli mít povahu kogentního ustanovení."
Prof. Dvořák byl s odpovědí spokojen. JUDr. Zahradníčková se dále
zeptala takto: "Existuje nějaká další obecná zásada, která by měla být
přidána do zákona? Disertantka odpověděla, že ustanovení mělo být
celé sepsané jinak, ale nové zásady by nepřidávala." Doc. Salač
navázal dotazem "Moratorium na výpověď nájmu bytu (nelze
vypovědět nájem z důvodu neplacení nájemného) - je to prostředek
ochrany slabší strany nebo se to řídí krizovým zákonem?"
Disertantka odpověděla, že by to přímo pod ochranu slabší strany
nezařazovala.
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