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Průběh obhajoby: 

Předseda komise pro obhajobu Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. představil MUDr. Zdeňka Rušavého 

a seznámil členy komise s životopisem, tématem dizertační práce, hodnocením školitele a vedoucího pracoviště. 

Podrobněji byla rozebrána publikační činnost. 

MUDr. Zdeněk Rušavý přednesl ve stanoveném limitu nejdůležitější body své dizertační práce a pak 

následovalo přečtení oponentských posudků. 

První posudek uvedl doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., druhý posudek přečetl prof. MUDr. Aleš 

Roztočil, CSc. 

Oponenti se shodli na tom, že předložená dizertační práce je aktuálním tématem. Výsledky jsou ojedinělé i 

z hlediska mezinárodního, kde stále probíhá diskuze, zda má vůbec význam chránění hráze v průběhu porodu 

(především v anglosaských zemích je doporučován hráz nechránit). Práce dále vyvrací některé tradované principy v 

náhledu na laterální episiotomii. Obhajovaná práce má mezinárodní dopad a přispívá ke stanovení obecných 

pravidel k prevenci poporodních poruch pánevního dna. 

Uchazeč zodpověděl dotazy oponentů i členů komise.

Předložená práce MUDr. Zdeňka Rušavého „Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního 

dna" splnila. podmínky stanovené pro vědeckou disertační práci, byla doporučena oponenty k přijetí a 

po úspěšné obhajobě k udělení akademického titulu doktor ve zkratce Ph.D dle§ 47 VŠ zákona 111/98 
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