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Diplomantka Bc. Douděrová vypracovala svou experimentální práci na externím pracovišti,
konkrétně na Katedře Radiobiologie, Fakulty Vojenského Zdravotnictví, Univerzity Obrany. Z mé
pozice školitele tedy mohu hodnotit pouze diplomovou práci samotnou. Ta byla sepsána pečlivě
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