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Otázky k obhajobě

Jako konspekt knihy jste zpracovala velmi podrobné hodnocení
publikace Jak získat, udržet a neztrácet autoritu paní docentky Aleny
Vališové (2018). Mohla byste prosím stručně pohovořit o hlavních
myšlenkách knihy? Či si vybrat jednu hlavní myšlenku, která Vás
zaujala/ovlivnila a stručně ji rozvinout?
Hodnocení případné
nepovinné části portfolia

Poznámky

Bakalářská práce zpracována formou portfolia profesního rozvoje
autorky práce se zabývá velmi aktuálním tématem autority. Autorka si
zvolila vybrané téma z důvodu silného osobního zájmu o
problematiku autority a komunikace. Vztah k tématu autorky práce
byl znát nejen v jejím aktivním přístupu při tvorbě portfolia, který
vykazovala po celou dobu naší spolupráce, ale je také poznat při
pročítání samotného, kvalitně a osobitě zpracovaného portfolia. Práce
vychází z témat relevantní odborné literatury, je systematicky vhodně
uspořádána, bez gramatických, stylistických či formálních chyb a je
pro čtenáře zajímavá a čtivá. Věřím, že je práce nejen výborným
teoretickým základem vybraných témat autority a komunikace, ale
bude jistě také inspirací při vykonávání vlastní profese samotné
autorky práce. Předloženou práci považuji za zdařilou a ráda
doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení *)

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.
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