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Průběh obhajoby: Autorka na úvod uvedla cíle práce a dále pokračovala metodami

sběru dat. Uvedla kvalitativní výzkum a vysvětlila výzkumný soubor.
Po té autorka uvedla svůj dotazník a vysvětlila ho.

Výsledkovou část autorka prezentovala srozumitelně, kdy se
podrobně věnovala jednotlivým odpovědím respondentů.

Oponent práce uvádí, že zpracování 12 rozhovorů v anglickém
jazyce a 6 vedoucími týmů je velmi složité, a proto složitost
náročnost považuje za nadprůměrnou. Rozhovory obecně ohodnotil
pozitivně, na druhou stranu kritizoval absenci doporučení. Na druhou
stranu připustil, že doporučení nejsou součástí cíle. Pozitivně hovořil
o literatuře, kterou považuje za adekvátní. Nakonec uvedl slabší
stylistickou úroveň práce, upozornil na několik pravopisných chyb a
uvedl dotazy.

Autorka reagovala na dotaz neuvedený v posudku adekvátně, i když
nepřesně. Na dotazy z posudku dokázala autorka práce odpovědět
správně.

Posudek vedoucího v zastoupení prezentoval dr. Voráček. Dr.
Crossan v posudku pochválil způsob zpracování práce. Připomínky
měl k hloubce analýzy, ale i přesto práci hodnotil nadprůměrně.
Nakonec byly uvedeny dotazy vedoucího.

Autorka na dotazy reagovala na dotazy správně.

Do celkové diskuze se zapojil dr. Voráček, dr. Janák, doc. Štědroň a
předseda komise dr. Šíma. Autorka doplňující dotazy zodpověděla s
grácií.
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