
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 414178/..... NMgr

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Jana Endyšová, DiS.
Datum narození: 07.08.1978
Identifikační číslo studenta: 66771415

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Management vzdělávání
Identifikační číslo studia: 414178
Datum zápisu do studia: 27.06.2013

Název práce: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ v
Pardubickém kraji

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Management vzdělávání
Vedoucí: RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent(i): PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Datum obhajoby : 22.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce: Faktory ovlivňující profesní

rozvoj ředitelů DDM a SVČ v Pardubickém kraji, cíl své práce.
Vysvětlila základní pojmy: profesní rozvoj, faktory.
Použité výzkumné metody: dotazník, rozhovor - výtky v posudcích
vůči volbě výzkumné metody - otázky v dotazníku nesměřují ke
zjištění stanoveného cíle.

Položené otázky:
Proč si myslíte, že zjišťovat tyto faktory spadá do oboru
Management vzdělávání?
Vysvětlete významový rozdíl pojmů: profesní rozdíl a profesní růst.
Jaký je potenciál metody dotazování, o který jste svůj výzkum
opřela?
Jaký význam mají výzkumy o vzdělávání pedagogických pracovníků
v zahraničí před dvanácti lety pro Vaši práci?

Studentka nedostatečně reflektuje problémy v textu, na které shodně
poukázali ve svých posudcích vedoucí a oponent práce. Zejména
nutnost lépe zakotvit výzkum v teorii (vymezení pojmu faktory
rozvoje) a dále zkonstruovat dotazník tak, aby jednotlivé položky
skutečně mířily k podstatě zkoumaného problému. Vytěžené
informace ze stávajícího dotazníkového šetření nejsou uspokojivě
interpretovány.
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