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Průběh obhajoby: Bakalantka měla představit svou práci z hlediska teoreticko-

praktického, uvést cíl práce a následně popsat jak prováděla
výzkumné šetření. Studentka stanovuje dva cíle - jeden pro
teoretickou a druhý pro praktickou část své práci. Oba cíle jsou v
součinnosti. Bakalantka u obhajoby dokázala stanovit jeden cíl.

Položené otázky:
- Jaký přínos má Vaše práce pro obor Školský management?
- Jedno z tvrzení, se kterým jste pracovala, bylo, že novela zákona o
pedagogických pracovnících ovlivní úroveň vztahů na pracovišti.
Není mi příliš jasné, co by mohlo být důvodem pro takový
předpoklad? Proč by přijetí některých kvalifikovaných pedagogů
(místo nekvalifikovaných) mělo nebo mohlo ovlivnit (ať už pozitivně
či negativně) vztahy na pracovišti? (většina respondentů to také
nedokázala posoudit). Vysvětlete.

Některé položky v dotazníku byly nějasně formulované (např. Jaký
vliv měla Novela na: celkovou úroveň vztahů na pracovišti?, vztahy
na pracovišti nejsou součastí personální činnosti). 
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