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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka po celou dobu přípravy pracovala samostatně a dostatečně a vhodným způsobem
konzultovala svou práci. Autorka ve své práci ukázala, že dokáže propojit teoretické metody
se získanými daty a vhodným způsobem popsat jak výsledky tak i postup zpracování těchto
dat pomocí vybraných metod.
Otázky k obhajobě:
1) Je možné, vámi navržený postup, doporučit i pro jiné organizace než jsou ty
vzdělávací?
2) Ve své práci jste sledovala vybraná gymnázia po dobu jednoho roku. Myslíte si, že se
výsledky změnily, kdybyste gymnázia sledovala delší dobu?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

výborně

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