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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a také uvedla, proč si jej

vybrala. Formulovala základní cíl práce, předpoklady. Dále popsala
výzkumné šetření - deskriptivní výzkum, rozhovory, kódování.
Definovala také otázky, které si v rámci výzkumu stanovila a
následně se zmínila o zjištěních, které z výzkumu vyplývají. U
obhajoby zazněla i konkrétní doporučení.

Položené otázky:
V čem je možné spatřovat největší přínos mentoringu jako
metody využívané pro zajištění bezproblémové adaptace nových
učitelů do praxe středních škol?
Jaká doporučení pro praxi managementu vzdělávání by mohla být na
základě výsledků šetření formulována?
Sdělte nám nevýznamnější zjištění, které vychází z Vašeho
výzkumu.
Proč jste spojila pojmy mentoring a uvádějící učitel?

Studentka provedla deskriptivní výzkum, popisuje, jak je u nás
mentoring prováděn na středních školách. Na základě toho definuje
zajímavá doporučení, což komise oceňuje (např. zavést mentoring i
mezi žáky). Studentka zodpověděla všechny položené otázky a v
dané problematice se dobře orientuje.
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