a PROTOKOL
o obhajobě disertační práce

ZÁPIS

22.1. 2015, UK v Praze, PedF

den a místo konání obhajoby:

jméno a příjmení:

Mgr. Lenka Jirušková

datum a místo narození:

13.5.1984, Karlovy Vary

obor:

pedagogika

pedagogika

studijní program:

L PaedDr. Eva Marádová, CSc.

školitelka:

Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu
stylu u akademických pracovníků ve věkové kategorii 46 - 54 let
l- doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
L
L doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc .
\.... doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
t, PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
L PhDr.Jiří Kučírek, Ph.D.
L PhDr. Marie Linková, Ph.D.
LPaedDr. Eva Marádová, CSc.

název disertační práce:
předseda komise:
členové komise:

Zápis o priibělzu obhajoby:
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+ oponentské posudky (doc.PhDr. Jana Miňhová, CSc., PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.)
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počet členů komise oprávněných hlasovat:
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počet přítomných členů oprávněných hlasovat:
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