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Zápis o priiběliu obhajoby: 

Mgr. Bohumila Burešová 

pedagogika 

pedagogika 

PhDr. Hana Žofková, CSc. 
Ruština jako druhý cizí jazyk na základě francouzštiny 
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 
PhDr. Radka Hříbková, CSc. 
doc. PhDr. Marie Fenclová, Ph.D. 
doc. PhDr. Eva Gawliková-Trousilová, CSc. 
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 
PhDr. H. Žofková, CSc. 
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