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Záznam o průběhu obhajoby disertační práce
Datum a místo konání obhajoby:

13. listopadu 2014 od 13,00 hod.,

Příjmení a jméno doktoranda:

Mgr. Anna Pankowská

Ústav dějin a cizích jazyků l.LF, Faustův dům, Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2

Název disertační práce: ,,Rekonstrukce zdraví a životního stylu jedinců
pohřbených v sídlištních jamách a hrobech starší a střední doby bronzové na
základě patologických znaků na kostře"
Jazyk disertační práce:

čeština

Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele:
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků J. LF
Studijní program:

dějiny lékařství

Forma doktorského studia:
Datum zahájení doktorského studia:
Záznam o tajném hlasování členů komise pro obhajobu
Počet všech členů komise
Počet přítomných členů komise
Odevzdáno hlasů: kladných

: záporných

platných

(hlasovací lístky musejí být přiloženy)

Jména skrutátorů (nejméně dva z členů komise pro obhajobu):
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Příjmení, jména, tituly a pracoviště 2 oponentů a podpisy přítomných:
PhDr. Milan Salaš, DSc.
Archeologický ústav, Moravské zemské muzeum,
Zelný trh 6, 659 37 Brno
Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
Oddělení lékařské antropologie, Anatomický ústav LF MU,
Kamenice 3, 625 00 Brno

Příjmení, jména, tituly a pracoviště všech členů komise s podpisy přítomných:
prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. .............
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D..............
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. - školit
PhDr. Milan Salaš, DSc. -oponent.. ..........

doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. - oponent..............................................................
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Příjmení, jméno, tituly, datum a podpis předsedy komise pro obhajobu
prof. PhDr. Milada Říhová, CSc..................................................................... .

