
den a místo konání obhajoby: 
jméno a příjmení: 
datum a místo narození: 
studijní program: 
obor: 
školitel: 
název disertační práce: 

předseda komise: 
členové komise: 

ZÁPIS a PROTOKOL 
o obhajobě disertační práce

13. 5. 2015, UK v Praze, PedF
Mgr. Jaroslava Simonová 

4. 1. 1969, Kežmarok, SR
pedagogika 

pedagogika 
RNDr. Jana Straková, Ph.D. 
Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus 
ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání 
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. 
doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 
PhDr. David Greger, Ph.D. 
PhDr. Karel Starý, Ph.D. 
RNDr. Jana Straková, Ph.D. 

Zápis o průběhu obhajoby: 

• vystoupení uchazeče ÁtJ.11.(· 5-Pc�'-' � fY.:t folť . ,�tZ.'rt,�Ut..ť r�eiL',

0L- 1 ?;>,.lt-<�ú....'fA. (hv.1JclH-;,, a (1'-l-��,ťct., (�'�" � ,;.-f,,,..._,'--ett1
cx,i� f. �. -1,r;.JJ.,v Ai /Ir r7;n·v{L-t<.'4, /'f;Qc'r;,-..;,1,r,,.0,,.1 �1.,({., c -&)(-<;'�1 

p.,u�ť�
�«-0 ��"?>�� řo1i <[fy,CÚ-17:;. (1/<>t:?" .� !S }?,Lfcl,;,�i. é3-5t..�{

f'<-,_(1 L 'v 0,7Yr_c_�4 !.� '--t�C.t (1 L��})5a,�
t''v/'-�'�0 

"!')"XU.uuu / ť?_� � /J" c. ��/ �1'Y141uit h,Ó:,/",,,�' Ce, '}..Jt,f.,µ
� /?'l'l� f. !!--, /� f'� /).,1 ,,;-:>4}-,« élu � tf�, ,úr://�s.

• oponentské posudky (doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.,doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)
"�,..._. ?tc�� /'�k� 1.�cl-,17

"":
S ,-�� �C./v �clqj {d--K,u°. 

��:�cf,<-,�· _7//'� v4z� c;l.µ,ť,�'<!V, Ce ,� f'"'ť; U /Jt,v
1��� 

.�� /J��J:.duf;..., ��U..<i.<_ 
CU C"t,J.(�k,. 

• tliskuse .L . , 1 /J L .., v 1 

t �' i""'� < c.9u-.'-ť.J .:z-• ...A d,.. .µ"v Juc.f,-,:,1 � .... !"<-• .:, M71>, -;:-re� '"'""-
�3r I �4,.,CL K'J°�' e-v ��c'ť., t)�'w, l'�.f1/_; ('��"
(5�� /1:-'

o�«...'c.9,, �L,," /WC�tto 
a ftdir�4$v Ý-Nc.hi...�c/,jf/=< /,,$.:-v 

�- v (?1� 1'....-,,�1_
,'."'" 

C--'/vvn_ la./; .:t, (h
fL t"t?� �-:-': ... ft/ 

� ť,:'</,{h N .'1! .ks-u..._.Cf.t L:·fJi�fa__ '1<-<>., />u.ke' y::u/c�,LL� 
)r,Dá>c.i eu .Árá,f�� /}.A-,,--f-ů _, f-7:'L,J.: � .J"?-L� !,ti ýu,G �();,,::uu_

počet členů komise oprávněných hlasovat: /
počet přítomných členů oprávněných hlasovat: (' 
Bylo odevzdáno: C hlasů kladných: -f- zápomýd

Výsledek obhajoby: �ěl/a 
neprospěl/a �-----....... 

podpisy skrutátorů 




