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Položené otázky:
K jakým výsledkům jste dospěl?
Z důvodů získání odpovědí od všech 20 ředitelů ZUŠ Karlovarského
kraje jste zvolil u některých ředitelů metodu „dotazování
prostřednictvím pedagoga“. Domníváte se, že jste získal objektivní
výsledky? U kolika ředitelů to bylo?
U demotivačních faktorů uvádíte termín „nadřízený“. Kdo je
nadřízeným ředitele ZUŠ? Zdůvodněte potřebnost a vhodnost
rozlišení motivačních faktorů na motivační, stimulační a
demotivační (to zejména). Jaký je rozdíl mezi demotivačními faktory
a negativní motivací?
Upřesněte kritéria výběru faktorů pro výzkumné šetření.
Vysvětlete nejasnost mezi grafem 1 a tabulkou 14 – pořadí potřeby
užitečnosti.

Komise kladně hodnotí výstižné teoretické zpracování
problematiky a podrobný komentář výsledků dotazníkového šetření
i porovnání těchto výsledků s dosavadními výzkumnými
šetřeními. Diplomant fundovaně odpovídal na všechny položené
otázky. Danou problematiku excelentně zpracoval.
  

Výsledek obhajoby: výborně
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