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Průběh obhajoby: Prof. Veteška představil doktoranda. Doktorand prezentoval svoji
dizertační práci. Dr. Chvál přečetl oponentský posudek a položil
otázky. Konstatoval, že práce splňuje nároky kladené na dizertační
práce a doporučuje ji k obhajobě. Požádal doktoranda, aby blíže
specifikoval postupy přehledové studie realizované v rámci
teoretické části a dle svého uvážení reagoval na některé z připomínek
týkajících se statistické zpracování. Předsedkyně přečetla posudek
ing. Švece a požádala doktoranda, aby zodpověděl následující
otázky: Který z konceptů řízení kvality uvedených v dizertační práci
je optimální pro aplikaci ve vzdělávacím procesu? Jakým způsobem
byl vypočítán index spokojenosti? Je možné v kontextu českého
vzdělávacího systému nalézt organizaci blížící se konceptu učící se
organizace, resp. modelu EFQM? Doktorand reagoval na připomínky
oponentů, přičemž jeho odpovědi byly oponentem a předsedkyní
komise shledány jako uspokojivé. Doc. Miňhová se dotázala na
faktory ovlivňující spokojenost žáka, respektive přijatelnou míru
diskonfortu. Prof. Walterová se dotázala na vztah pojmů
spokojenosti a well-beingu a aplikaci výsledků práce do vzdělávání
ředitelů škol. V odpovědích na otázky doktorand prokázal hluboké
porozumění studované problematice.
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