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ST  ÁTNÍ  DOKTORSKÁ  ZKOUŠKA
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Č. j.: OU-61065/25-2019 Ostrava  19.  července  2019

Na základě ustanovení e3 47 odst. 4, e) 53 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých
školách  a o změně  a doplnění  dalších  zákonů  (zákon  o vysokých  školách),  ve znění

pozdějších  předpisů,  čl. 53 Studijního  a zkušebního  řádu Ostravské  univerzity  a dle návrhu

předsedkyně  oborové  rady  doktorského  studijního  oboru  Německý  jazyk,  prof. PhDr.  Lenky

Vaňkové,  Dr., stanovuji,  že

d n e 3. z á ří 2 019  v  13  :O  O h o d.

se uskuteční  v zasedací  místnosti  Filozoťické  ťakulty  Ostravské  univerzity  (budova  D, místnost

m 04, Reální  3, Ostrava-Moravská  Ostrava)  státní  doktorská  zkouška  a obhajoba  disertační

práce

Mgr.  Edity  Pelikánové

v doktorském  studijním  programu  P7310  Filologie,  studijním  oboru  Německý  jazyk.

-bní  komisi  pro státní  doktorskou  zkoušku  a obhajobu  disertační  práce  v tomtoJmenuji  zkušel

složení:
Předsedkyně:

Členové:

prof.  PhDr.  Lenka  Vaňková,  Dr. (FF  Ostravské  univerzity)

doc.  Mgr. Hana  Bergerová,  Dr. (FF  Univerzity  J. E. Purkyně  v Ústí

nad Labem)

prof.  PhDr.  Libuše  Spáčilová,  Dr. (FF  Univerzity  Palackého  v Olomouci)

prof.  PhDr.  Jana  Svobodová,  CSc.  (PdF  Ostravské  univerzity)

prof.  Dr. dr.h.c.  mult.  Norbert  Richard  Wolf  (PF  Julius-Maximilians-

Universitát1Mjrzburg,  emer.  prof.)

doc.  PhDr.  Pavla  Zajícová,  CSc.  (FF  Ostravské  univerzity)

prof.  PhDr.  Iva Zůndorf,  Ph.D.  (FF Masarykovy  univerzity)

Oponenty  disertační  práce  s názvem  Wissensvermittlung  in Frauenzeitschriften:

Am  Beispiel  der  Zeitschrift,Cosmopolitan'  byli jmenováni:

prof.  Dr. Johannes  Schwitalla,  emer.  prof.  (PF  Julius-Maximilians-Universitát  Wúrzburg)

doc.  PhDr.  Gabriela  Rykalová,  Ph.D.  (FPF  Slezské  univerzity)

Disertační  práce  bude neméně  pět pracovních  dnů před konáním  obhajoby  kdispozici

veřejnosti  na  sekretariátu  katedry  germanistiky  Filozofické  fakulty  Ostravské  univerzity

(budova  D, místnost  D41 1, Reální  3, Ostrava-Moravská  Ostrava).

Průběh  státní  zkoušky  a vyhlášení  výsledků  jsou  podle  zákona  o vysokých  školách  veřejné.
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