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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce je věnována tématu vymezování spádových obvodů základních škol, na které je 

možné nahlížet z pohledu právnického, pedagogického, sociologického i geografického. Tyto 

přístupy jsou kombinovány v předložené bakalářské práci, která může být vnímána jako určitý vstup 

do zkoumané problematiky. Cílem bakalářské práce je právě představit a diskutovat problematiku 

vymezování školských obvodů v Česku a to nejen v teoretické rovině, ale také prakticky na příkladu 

strategií dvou zvolených měst, která slouží jako případové studie. Vzhledem k potenciálnímu výskytu 

segregovaných škol byla účelně vybrána města Děčín a Teplice, ve kterých autorka provedla 

podrobné mapování změn ve vymezování školských obvodů včetně terénního šetření. 

V současné době jsou v Česku školské obvody vymezovány na základě textových vyhlášek 

s uvedením městských částí, katastrálních území, ulic, ale i konkrétních budov, které jsou 

k jednotlivým školám přiřazeny. Po komunikaci s úřady se autorce podařilo získat vyhlášky 

pro města Děčín a Teplice za delší časové období, což jí umožnilo analyzovat změny ve vymezení 

školských obvodů. Zanášení informací z vyhlášek do mapy v prostředí geoinformačních systémů 

a podrobné mapování na úrovni budov je chvályhodným počinem a výsledné mapy lze jistě 

považovat za dílčí výsledky bakalářské práce. Bohužel, ani v jednom městě nebyli úředníci 

ochotní se k danému tématu vyjadřovat a změny ve vymezení obvodů komentovat 

a vysvětlovat. Na tomto místě bych chtěla velmi vyzdvihnout angažovaný a tvůrčí přístup 

autorky, která i přes neochotu lokálních aktérů podávat informace o zkoumaném tématu 

dovedla výzkum v rámci bakalářské práce do zdárného konce. Plánované rozhovory s úředníky 

na městských úřadech a s řediteli škol nahradila vlastním terénním šetřením, v rámci kterého se 

snažila u dvou vybraných základních škol odhalit, zda u nich dochází k procesu segregace. 

Bakalářská práce přinesla zajímavé výsledky, kterým by bylo vhodné se podrobněji věnovat 

v navazujícím výzkumu.    

Po formální stránce je bakalářská práce v pořádku a splňuje požadavky na ni kladené. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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