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Průběh obhajoby: Bakalantka představila téma své práce. Upozornila na to, co v práci

opravila od prvního pokusu obhajoby. Přesněji formulovala cíl i
základní pojmy týkající se dané problematiky. Výzkumné šetření
zúžila na respondenty (ředitelé SŠ) pouze z Karlovarského kraje.
Dále představila, k čemu prostřednictvím výzkumného šetření došla.

Položené otázky:
Porovnejte výsledky vašeho výzkumného šetření s jednou konkrétní
publikací věnující se výběru pracovníků.
Z čeho jste vycházela přistanovení otázek v dotazníku?
Jaká je vazba otázek v dotazníku na cíl práce?
Našla jste nějakou výhodu pro jmenování ředitele školy z vnějších
zdrojů?
Jaká je šance, že bude ředitel jmenován z vnějších zdrojů?

Výzkumné otázky v dotazníku jsou nepřesně formulované, nesměřují
k danému cíli. Správně je formulována pouze otázka číslo 7.
Objevují se i metodologické nepřesnosti. V práci chybí propojení
teoretické a empirické části. I přesto studentka odstranila zásadní
nedostatky od prvního termínu obhajoby.   
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