
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Doktorské studijní programy v biomedicíně 

Záznam o průběhu obhajoby disertační práce 

Datum a místo konání obhajoby: 27. září 2011 od 10,00 hod.,
Ústav informatiky AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8 
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Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. MBA ... J 

lil C -


