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Studentka představila téma své práce, vymezila výzkumné
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položky dotazníku.
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Položené otázky:
Proč jste se ptala právě na hodnocení pracovníků?
Hovoříte o měnící se roli ředitele školy v historickém kontextu –
podložte svá tvrzení vhodnými argumenty plynoucími z odborné
literatury. Jak se měnila role ředitele MŠ?
Vymezte pojem plán profesního rozvoje? Je pojem plán profesního
rozvoje ve Vaší práci synonymní s pojmem plán osobního rozvoje?
Kdo tento plán vytváří?
Co předcházelo metodám zavádění plánu rozvoje? A můžete k tomu
použít SWOT analýzu?
Jaká tedy je úloha ředitele při implementaci plánu profesního
rozvoje?
Co vyplývá z Vašeho výzkumného šetření? Uveďte konkrétní
doporučení.
Studentka u obhajoby dokládá odbornou literaturu, ze které čerpala
při vymezování měnící se role ředitele školy. Otázkou je, jak se tato
problematika váže na cíl práce. Při obhajobě došlo také k vymezení
základních pojmů - plán profesního rozvoje, plán osobního rozvoje,
metody zavádění plánu rozvoje. Vymezení pojmů není zcela jasné.
Dotazníkové položky nekorespondují s cílem práce. Komise
upozorňuje na formulaci jednotlivých otázek. Studentka nebyla
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