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vycházející z dotazníkového šetření.

Položené otázky:
V teoretické části vymezujete dva termíny: vzdělávání a rozvoj.
Je, podle vašeho názoru i podle odpovědí respondentů, porada
spíše  nástrojem  vzdělávání  nebo nástrojem rozvoje?
Na s. 18 uvádíte jako jednu z metod vzdělávání i mentoring (podle
Koubka). Najděte v jiné odborné literatuře definici této metody a
proveďte komparaci.
Na str. 49 píšete, že se v sebraných výsledcích odrazilo, že jedna
ředitelka dotazník nevyplnila, ale již neuvádíte, v čem se to odrazilo.
Můžete tedy uvést konkrétně, v čem se to odrazilo?
Výzkum byl zaměřen na mateřské školy v Pardubicích, myslíte si, že
z něj vyplývají nějaká konkrétní doporučení, která by se dala
aplikovat plošně.

V práci chybí doporučení vycházející z výzkumného šetření.
Výzkum se soustředí pouze na deskripci dané problematiky, nejedná
se o analýzu. Chybí vymezení porady jako metody rozvoje. Otázky v
dotazníku jsou nejednoznačně formulované, často se překrývají.
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