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OECD
Popsána metodologie - komparativní analýza, studentka pracovala s
dokumenty OECD, převážně s cizojazyčnou literaturou, právními
dokumenty. Studentce bylo v posudcích vytýkáno příliš dlouhé
citování dokumentů a zákonů. Autorka uvádí, že se jednalo o
autorský překlad. 

Položené otázky:
Které země OECD jste si pro svůj výzkum zvolila? A z jakého
důvodu?
V příloze č. 4 uvádíte složení studia ředitelů podle vzdělávacích
modulů. Analyzovala jste skutečný obsah studia nebo se jedná o
komparaci názvů modulů?
Vyjádřete se prosím k ne/zařazení Mexika.

V práci chybí analýza obsahu vzdělávání v daných zemích. Jde
pouze o porovnávání názvů modulů a jednotlivých pojmů. Studentka
při obhajobě dokázala velice dobře argumentovat. I přesto komise
doporučuje práci dopracovat podle připomínek vedoucího i
oponenta, kteří oba ve shodě poukazují na zásadní nedostatky
(zdůvodnění výběru zemí, robustnější teoretické vymezení, nikoli
povrchní, ale hloubková analýza - viz. učební plány, střídmější citace
zákonů, seznamů, atd.).
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