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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název práce: Vymezování spádových obvodů základních škol v Česku: případová studie měst 

Děčín a Teplice   

Autor práce: Zuzana Houšková 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Hlavním cílem i druhé verze práce zůstává diskutování problematiky vymezování školských obvodů 

z pohledu geografického a sociologického (v druhé verzi je více proklamován i pohled právní). 

V teoretické části práce je hlavní výzkumnou otázkou to, jaké jsou výhody a nevýhody stanovování 

školských obvodů a jaké dopady má jejich vymezování na sociální prostředí v obcích. V empirické 

části práce bylo cílem na konkrétních příkladech prezentovat strategie, které obce pro vymezování 

používají. Jako případové studie byla zvolena města Děčín a Teplice. Výzkumnou otázkou je, zda, jak 

a proč se strategie pro vymezování školských obvodů v obou městech liší. Cílem bylo i porovnat, jak 

se proměňovaly vymezené obvody v obou městech v průběhu času (vybrány byly čtyři období, 

potažmo čtyři různé vyhlášky, podle kterých byly a jsou spádové obvody ZŠ v obou městech 

tvořeny). Dílčím cílem práce byla tvorba map, které kartograficky znázorňují dané vyhlášky a tak 

nahrazují nepřehledné, psané seznamy ulic a domů, které do jednotlivých spádových obvodů patří. 

Autorka tyto mapové výstupy v rámci druhé verze práce převedla i do elektronického prostředí a 

kartograficky zkvalitnila. Výsledné (velmi pracné) mapy vyhlášek vybraných měst jsou tedy velmi 

dobře šiřitelné po internetu, online verze je navíc umožňuje podrobněji studovat díky možnosti 

přibližování a skýtají i další velký potenciál nejen pro městské úřady sledovaných měst. 

Práce s literaturou 

V druhé verzi práce autorka obohatila své poznatky o více různých úhlů pohledu, jak na téma 

vymezování školských obvodů nahlížet. Rozšířila vhled do problematiky zejména z geografického 

hlediska. Regionalizace a další geografické aspekty do výzkumu zcela jistě patří a práci obohacují, ale 

i přesto bych pro další směřování práce autorky (např. v rámci zpracovávání diplomové práce) 

doporučoval dále rozpracovávat především sociologicko-psychologický a politicko-právní rozměr 

tematiky, což jsou určitě potřebnější, cennější a zároveň zajímavější části výzkumu vymezování 

školských obvodů. 

Metodika práce 

Oproti první verzi práce byla detailněji popsána metodika tvorby map a hlavně byl tvorbou 

zmiňované online verze map „prodán“ její hlavní smysl a hlavní devíza. Za další ze stěžejních metod 

využitých při tvorbě práce lze považovat rešerši literatury. Jak bylo zmíněno, zde také došlo ve druhé 

verzi práce k rozšíření a zkvalitnění výsledků. 

Analytická část práce 

Ve druhé části byla analýza výsledných map doplněna o cenné souhrnné statistiky celkových změn 

mezi jednotlivými vyhláškami. Detailnější analýze map prospěla zlepšená kvalita kartografických 

výstupů a hlavně jejich transformace do online verze. Problematické, resp. neúplně provedené 

analýzy z první části práce, byly správně z druhé verze vyřazeny. 
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Závěry práce 

Autorka hlavní poznatky o školských obvodech a jejich vymezování získané během zpracovávání 

práce dobře sumarizuje a hodnotí pomocí SWOT analýzy. Další potenciál, který práce přináší, 

diskutuji a hodnotím vlastně i prostřednictvím otázek na konci posudku. 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Kvalita práce se z formálního hlediska oproti první verzi zvýšila. Nicméně několik chyb, které 

obsahovala první verze, zůstává. Např. nejednotné používá zkratek pro stránkování v rámci citací 

(s. versus str.). Nejednotný (často chybný) je i zápis referencí v textu i v seznamu literatury. 

Přetrvávají nesrovnalosti v zápisu odkazů jako např. odkazování v textu na „Bydlení 2013“ (měl by 

být citován autor/původce práce – tedy Statutární město Děčín, ad.). Tato výtka se objevila i 

v posudku na první verzi práce. Došlo ke zlepšení, ale i tak se dají najít další obdobné příklady (např. 

na s. 23 dole „Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017 2018“). Autorem je 

v tomto případě ČSÚ – jejich studie z roku 2018, tedy ČSÚ 2018? Původ této práce nelze dohledat 

ani v seznamu zdrojů. Proč je citována práce Štikové bez vročení? (Chápu, je to text na webu, ale i 

v případech, že je text bez vročení, nebo je vročení nedohledatelné, na to citační norma pamatuje – 

zapisoval bych „Štiková n.d.“ = nedatováno). Tyto otázky jsou tu ale zbytečné – zkrátka je v práci 

několik nesrovnalostí tohoto typu. Jde „pouze“ o formality, ale zvlášť v dnešní době je úroveň 

citování a dodržování citačních norem ve vědeckých i kvalifikačních pracích velmi zásadní otázkou 

kvality. Je to škoda, protože jde, věřím, pouze o chyby z nepozornosti, nebo z nedostatku času na 

kontrolu. 

I v druhé verzi práce jsou nesprávně používány spojovníky (0-14 let) místo pomlček (0–14 let), ale je 

to velmi běžná chyba i všeobecně a tuto výtku lze považovat pouze za detailní připomínku pramenící 

z oponentovy profesionální deformace. 

Rád bych ještě upozornil na jeden další detail, který by mohl v některých případech být 

problematický, a to jsou grafy. V rámci této práce grafy reprezentují to, co reprezentovat mají, ale 

dá se rozporovat jejich správnost. Např. u grafu 3 (s. 25) by bylo vhodné použít raději bodový nebo 

sloupcový graf, protože počet obyvatel zjišťovaný v jednotlivých letech není spojitý jev. Vhodněji je 

konstruován např. graf 2 (s. 24), kde jde vlastně o bodový graf, kdy je možné linie mezi grafy 

považovat pouze za jakési „ukazatele trendu“. Z podobných důvodů chci poukázat ještě na graf 8, 

kdy je linie mezi body zakroucená – vypadá to pak, jako by 10. obvod dosáhl nejnižšího počtu budov 

někdy před 3. vyhláškou. Je to samozřejmě nesmyslná interpretace, ale chci tím, prosím, jen 

zdůraznit, že je důležitá i volba vyjadřovacích prostředků. 

Prosím, neberte všechny tyto body jako závažné oponentské připomínky, ale jen jako rady do 

budoucna. 
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Druhá verze práce se věnuje v rámci celého svého obsahu naplnění stanovených cílů. Práce byla 

dobře zacílena a v mnoha ohledech markantně zvýšila kvalitu oproti první verzi práce. Zvlášť oceňuji 

tvorbu online map, která umožňuje náročnou detailní práci na mapách jednotlivých vyhlášek 

školských obvodů „prodat“ i do praxe. Představen byl i velký potenciál rozebírat téma dál. 

Moc se omlouvám, že nemohu být přítomen u obhajoby! Moc děkuji za přečtení posudku. 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

1) Jako jeden z hlavních problémů spojených s tématem vymezování školských obvodů spatřujete 

(Vy, a samozřejmě i odborníci a široká veřejnost) segregaci určitých skupin dětí. Nejčastěji je 

v českém kontextu řeč pravděpodobně o segregaci romské menšiny. Setkala jste se s (nebo 

byste dokázala navrhnout) vhodným řešením, jak by města a obce měly postupovat při 

vymezování obvodů tak, aby se segregaci vyhnuly (nebo ji alespoň minimalizovaly)? Mají vůbec 

obce možnost zjistit z oficiálních dat, se kterými při vymezování pracují, že potenciálně vytvářejí 

školu, kde může být segregace velkým problémem? Je zažitou praxí obcí a měst, že se třeba 

jedna škola „obětuje“ (= je vyhláškou určena převážně pro romské žáky), nebo se již objevují 

účinné inkluzivní strategie? 

2) Uvažujete, že mapy, které jste vytvořila, nabídnete k využití oběma zkoumaných městům (resp. 

jejich městským úřadům)? V závěru navrhujete, že by se poznatky, které jste v tomto ohledu 

získala, měly nabídnout do „vyšší sféry“ tak, aby se metodika vymezování školských obvodů na 

úrovni českých měst a obcí mohla zkvalitnit. Určitě souhlasím, a kdyby bylo výsledkem Vaší další 

práce v tomto tématu vytvoření např. určité certifikované metodiky, jak ideálně spádové obvody 

škol vytvářet, která by se dala implementovat do předpisů, kterými se obce musejí řídit, bylo by 

to skvělé! Chci se jen velmi hypoteticky, a ze svého pohledu laicky, zeptat, jestli tu takovou 

možnost vidíte, a jestli je vůbec reálné proces utváření školských obvodů v celostátním měřítku 

ovlivnit? 

 

Datum: 1. 8. 2019  

Autor posudku: RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.  
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