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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

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

a Teplice    

Autor práce: Zuzana Houšková  

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 představit a diskutovat problematiku 

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

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 stavu a změn ve vymezování školských obvodů.  

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. Převod informací z vyhlášek do map v prostředí geoinformačních systémů 

a podrobné mapování na úrovni budov je technicky a časově náročné a stálo autorku nemalé 

úsilí. Výsledných osm map, které jsou zpracované z důvodu potřebných detailních pohledů 

do území v online verzi, lze jistě považovat za jeden z významných výsledků bakalářské práce. 

Vizualizace školských obvodů v mapové podobě a provedená analýza změn v jejich vymezení 

přinášejí množství zajímavých informací a zejména otázek po příčinách uvedeného stavu, které 

mohou být jen zčásti zodpovězeny na základě tzv. tvrdých dat.  Z tohoto pohledu tvoří 

bakalářská práce kvalitní vstup do tématu, kterému by bylo vhodné se podrobněji věnovat 

v navazujícím výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že autorka svoji práci obhajuje podruhé, bych ráda upozornila na pozitivní 

změny, ke kterým od minulé verze práce došlo. Autorka svůj výzkum více podložila odbornou 

literaturou, lépe ho zacílila a také zapracovala na výsledné podobě online map. V práci 

s geoinformačními systémy prokázala velkou samostatnost, což bohužel není u studentů 

učitelského studia samozřejmé. Zároveň bych ráda vyzdvihla proaktivní přístup autorky a její 

zájem o danou problematiku, který při zpracovávání bakalářské práce projevila.      

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

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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