
Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10 
Postgraduální doktorské studium biomedicíny 

Zápis o obhajobě dizertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 12. 4. 2012 v 11.30 hod., Fyziologický ústav 1.LF UK,
Albertov 5, 128 00 Praha 2

Příjmení a jméno doktoranda: MUDr. Jiří Knor 

Název dizertační práce: ,, Vliv časné antikoagulační terapie na přežití padentů

s náhlou zástavou oběhu pfi akutním infarktu myokardu. " 

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV 

Program doktorského studia: 

Forma doktorského studia : 

Datum zahájení doktorského studia: 

Fyziologie a patofyziologie člověka 

Záznam o tajném hlasování členů komise pro obhajobu (hlasovací lístky musejí být přiloženy): 

v t v h v} o k • AA v t v,t , h vl o k ' .I/tf poce vsec c enu ormse .. :l:L, poce pn omnyc c enu om1se . !/ ...• ,

odevzdáno hlasů kladných . . '1. .. , hlasů záporných ... a. ' o neplatných ..-

Jména skrutátorů (nejméně dva z členů komise pro obhajobu):

t-q,HV!n 'B ,D..tTa-W )>.('�

�ht)&, 7> 1-1�-Ď)(<: 
Příjmení, jména, tituly a pracoviště oponentu:

MUDr. Aleš Březina, CSc. 
Kardiocentrum IKEM 

MUDr. Ivan Herold, CSc. 
ARO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 

Příim�ní 'ména titul všech členů komise ro obha'obu vč. o řítomn 'ch členů 

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. 

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 

prof. RNDr. František Kolář, CSc. 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. 

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. 

doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 

prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc. 



,J 

f /{ f F- N {) P0 íJ. Í C/1-l{w. DI U) 11-(j"'A-I�� J'e_

prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc. 

MUDr. Aleš Březina, CSc. - oponenti 

MUDr. Ivan Herold, CSc. - oponenti 

Příjmení, jméno, tituly a podpis předsedy komise pro obhajobu : 

· · · · · · -
��;.

· �r.Jan Mareš, CSc.

Průběh obhajoby: 

o'1;n[li' rp611Lk�14v �,, ,m·ttW, 

I 
<l 4, l<mr r lf t Jffl1 4k Wriui't·tlif/ h;'ů� , 1u1 kdro!,. "'f Lq'r'� � ,1,úh,t&ť()t{L Oip : 1l- 'l-ťipU"'1 1 

�hJ tú.� �kut 1'llu/jud /Ú4llt�'1>ot. l-ftW4 ', hu 1k,/u '� klv�t,., �· O·i'�·hi,p . r?fi uu.1,;ei_ l.n. �f 
/it4,ífuld i �l-1 1,h-i"C(_
0 'ti 

. il'}f; 'fJAk,:,. I l 7 h,.c_ f � / '<../


