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Efektivní využití metod managementu při řízení středních škol
Analýza využívání vybraných metod managementu středních škol.
Zz dosažených závěrů metodou syntézy shrnout zjištění a poté navrhnout
doporučení ke zvýšení efektivnosti
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je zpracována velmi dobře jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Vzorek
respondentů je omezený vzhledem k teritoriu Královéhradeckého kraje a poznatky by bylo
vhodné porovnat s celorepublikovými.
1. Jaký vidíte přínos Vaší práce pro efektivnost řízení škol v Královéhradeckém kraji ?
2. Jak vypadá porovnání s ČR?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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