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Položené otázky:
Vysvětlete výrazné rozdíly v přípravě na funkci ředitele v
analyzovaných zemích.
Zkoumala jste také obsah vzdělávání? - studentka se na tuto
problematiku nesoutředila, i přesto v práci porovnává předměty,
které jsou součastí studia v jednotlivých zemích.
V textu uvádíte, že např. v Chile je pouze jedna instituce zabývající
se vzděláváním ředitelů škol. Přitom v části 3.7 uvádíte, že je to v
posledních letech v této zemi prioritní otázka – vysvětlete tento
rozpor.
V části 3.8.1 uvádíte, že v celé naší zemi je pouze jediná
fakulta, která zajišťuje vysokoškolského vzdělání pro ředitele
škol. V jiné části textu zmiňujete i jiná pracoviště než CŠM PedF.
Jaká je skutečnost?

Studentka vymezila zásadní rozdíly přípravy na funkci ředitele ve
vybraných zemích. Na obhajobu byla řádně připravená, zodpověděla
všechny dotazy položené v posudcích. Uvedla i co bylo v práci
doplněno/přepracováno.  
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