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        Předsedající prof. Dvořák přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské dizertační 

práce Mgr. Ivo Smrže. Uchazeč předložil dizertační práci věnovanou 

problematice Povinnosti k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním 

zdravotních služeb a popsal motivaci k výběru tohoto tématu. V úvodním slově 

sdělil komisi své pracovní působení v Akademii věd ČR. Stručně 

charakterizoval zaměření práce a její pojetí. Vyjádřil se ke struktuře práce a k 

jejímu členění a nastínil úvahy, které vedly k závěrům práce. Zmínil rovněž 

povinné očkování a odškodňování ve vztahu k příčinné souvislosti. V závěru 

zhodnotil přínos práce a způsob nahlížení na zpracovanou tématiku. 

 

    První oponent doc. Sovová doporučila práci k obhajobě. Přednesla 

posudek, ve kterém zmínila význam propojení soukromoprávní a veřejnoprávní 

části s povinnostmi vyplývajícími z lege artis. Ocenila přístup doktoranda a 

kvalitní zpracování materie a uvedla několik drobných připomínek (např. 

k délce textu poznámek pod čarou). Oponentka položila otázku k problematice 

defenzívní medicíny a manažerského vedení a odpovědnosti. 

 

Druhý oponent dr. Šustek přednesl kladný posudek. Oponent pochválil 

dobrou orientaci autora v problematice, ocenil jeho názory, způsob zpracování 

práce a její čtivost. V posudku se dotázal na otázku týkající se vhodného 

nastavení míry důkazního standardu a uvedl, že nikdo by neměl těžit z vlastního 

protiprávního jednání (např. při stavu špatně vedené zdravotní dokumentace). 

 

 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Hovořil zejména 

k problematice nasazování antibiotik, k pojmu defenzívní medicína a k 

preventivní funkci odpovědnosti. 

 



          Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel doc. Salač (ocenění kvalitní a 

včasně zpracování práce), dr. Zahradníčková (k úrovni zdravotnictví), prof. 

Dvořák (k odpovědnosti vzniklé z očkování, k příčinné souvislosti jako 

souvislosti věcné nikoli časové a k pojmu přičitatelnost), doc. Sovová (k 

defenzívní medicíně), dr. Šustek (k odborné péči a ke smluvnímu vztahu pacient 

a lékař a k etickým otázkám plastické medicíny) a Mgr. Smrž (k nepřiměřeným 

ujednáním a k omezení odpovědnosti).  Předseda komise prof. Dvořák  

zhodnotil debatu a ukončil veřejnou část obhajoby. 

  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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