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       Předsedající Prof. Jelínek přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s uchazečkou. Poté doktorandka přednesla úvodní slovo a představila svou práci. 

Hovořila zejména o přínosu práce, metodách jejího zpracování a závěrech, ke 

kterým při řešení problematiky došla. 

 

       První oponent JUDr. Sváček doporučil práci k obhajobě. Ocenil zpracování 

aktuálního a zajímavého tématu a hojný rozsah uvedených jednotlivých 

pramenů, a to i v mezinárodních souvislostech, ze kterých pak autorka dochází 

k zobecňujícím závěrům. Položil otázku ohledně nečinnosti zdravotních 

pojišťoven a úpravy de lege ferenda.  

 

      Druhý oponent doc. Salač, jehož kladný posudek přečetl předseda komise 

Prof. Jelínek, se dotázal na problematiku osob blízkých (souhlas osob blízkých). 

Vyzvedl výbornou práci, která má svou logickou osnovu. Ocenil, že autorka 

neponechává stranou zahraniční úpravy. Oponent pochválil čtivost práce a její 

praktický dopad, líbila se mu kompletnost, ucelenost a uspořádanost zpracování.  

 

      Uchazečka reagovala velmi kultivovaně na dotazy a připomínky oponentů a 

prokázala hluboký vhled do problematiky.  

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupila Prof. Císařová a ocenila kvalitu práce.  

Hovořila o trestněprávní odpovědnosti, problematice předem vysloveného přání 

a eutanazie. Zmínila rovněž Úmluvu o lidských právech v biomedicíně. Dále 

položil Prof. Jelínek otázku ohledně etických otázek v pracích prof. 

Haškovcové. Do diskuse se zapojili rovněž doc. Novotný k problematice 

souhlasu pacienta s lékařským výkonem, resp. jeho vysloveného nesouhlasu a 

JUDr. Stibořík, který poukázal na praktický dopad problematiky. Doc. Herczeg 

položil doktorandce otázku ohledně práva na lidskou důstojnost a práva na smrt. 

 



       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 6/0. 

 

      Zapsala:    Alexandra Hochmanová 
 

 

 

 


