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Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: 
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných: 
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Prof. Ing. Jiří Jan, CSc, CSc ......................................... ::
Prof. MUDr. Otomar Kittnar. ...................... 11 

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc . .................. '.
Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc ....................... �.
Doc. MUDr. Jiří Obenberger, CSc ........ f
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. ............ .
Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr ............................. ·�Doc. Zdeněk Valenta, M.Sc., M.S., Ph.D .......... �
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.- oponent.. ....... !
Ing. Petr Hanzlíček, Ph.D. - oponent.. .................. .J 
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Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy komise pro obhajobu 

Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc ....
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