ZÁPIS a PROTOKOL
o obhajobě disertační práce
13. 5. 2015, UK v Praze, PedF

den a místo konání obhajoby:
jméno a příjmení:

Mgr. Jaroslava Simonová

4. 1. 1969, Kežmarok, SR

datum a místo narození:

pedagogika

studijní program:

pedagogika

obor:

RNDr. Jana Straková, Ph.D.

školitel:

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.

název disertační práce:
předseda komise:
členové komise:

Zápis o průběhu obhajoby:
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počet členů komise oprávněných hlasovat:

/

počet přítomných členů oprávněných hlasovat: ('
Bylo odevzdáno:
Výsledek obhajoby:
podpisy skrutátorů

C

hlasů kladných:
�ěl/a
neprospěl/a
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