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Předsedající prof. Winterová přivítala přítomné členy komise a seznámila je 

s uchazečkou. Doktorandka přednesla úvodní slovo a shrnula základní závěry své práce. 

Zmínila se rovněž o modalitách vlastnického práva, holandské rekodifikaci a vyvíjející se 

judikatuře. 

První oponentka JUDr. Zahradníčková uvedla, že doktorandka naplnila cíle své práce 

a z hlediska obsahového, byť práce obsahovala místy dosti popisných partií, naplnila 

předpoklady, které jsou kladeny na práci tohoto druhu a doporučila ji k obhajobě.  

Z formálního hlediska oponentka doktorandce vytkla větší počet chyb týkající se překlepů, 

chybné interpunkce, špatného skloňování apod. Dále požádala doktorandku, aby se vyjádřila 

k otázce rozdílu mezi smlouvou a dohodou a zároveň které další státy má na mysli při 

konstatování, že nerespektují rozlišování soukromého a veřejného práva.  

Druhý oponent doc. Salač zmínil netradiční pojetí rozsahu práce a vytkl doktorandce 

místy přílišnou popisnost. Téma práce však považuje za vhodně zvolené a vyzdvihl velmi 

zajímavou kapitolu o kupní smlouvě uzavřené se spotřebitelem. Uvedl, že jde o kvalitně 

zpracovanou práci, která splňuje kritéria pro její obhajobu a udělení titulu Ph.D. 

Uchazečka reagovala na otázky a podněty uvedené jak v posudcích své práce, tak 

kladené oponenty v průběhu obhajoby.     

V rámci veřejné rozpravy vystoupil prof. Dvořák, který téma práce považuje za velmi 

zdařilé, a to především vzhledem k jeho aktuálnosti. Dále v rozpravě vystoupil doc. Salač 



(právo soukromé a veřejné z pohledu kupní smlouvy do budoucna), prof. Růžička (důvod 

zařazení Lex mercatoria mezi obchodní podmínky).  

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s výsledkem (5/1) ve prospěch 

udělení hodnosti Ph.D. 

 

Zapsala: Silvia Švehlová   


