
Posudek na diplomovou práci Bc. Martiny Šornové  
„Plánování školských kapacit ve Středočeském kraji“ 

 
Předkládaná diplomová práce se celkem skládá z 93 stran, z čehož je 10 stran příloh tabulek, 
map a grafů. Autorka si vytkla za cíl ukázat spojitost mezi demografickým vývojem a 
vývojem vzdělávací soustavy z kvantitativního úhlu pohledu, a to na území Středočeského 
kraje. Práce je rozdělena do 8 strukturovaných kapitol a závěru: 1. Úvod, 2. Diskuse 
s literaturou a zdroje dat, 3. Obecná východiska práce, 4. Metodika užitá v rámci 
provedených analýz, 5. Dětská populace, školská zařízení a rodinná politika v České 
republice, 6. Základních charakteristika Středočeského kraje a 7. Závěr.  
 
V úvodu autorka popisuje, proč si zvolila toto téma a výběru Středočeského kraje – jednak je 
to jeho vnitřní heterogenita a jednak je to dobrá dostupnost dat (zapojení kraje do 
mezinárodního projektu). Cílem je výše zmíněná spojitost a to na vzdělávací úrovni 
mateřských a základních škol, druhý cílem pak je vymezení nejdůležitějších a nejvýraznějších 
regionálních rozdílů uvnitř Středočeského kraje a nalezení regionů s podobnou dostupností a 
konečně se autorka chtěla věnovat možnosti odhadu vývoje budoucího počtu dětí v návaznosti 
na populační prognózu. 
 
Druhá kapitola je věnována diskusi s literaturou a zdrojům dat. Autorka se v této části 
odvolává na několik datových zdrojů: datové zdroje krajů, statistické výstupy a analýzy 
MŠMT ČR (je zmíněno i poskytnutí nepublikovaných údajů za ORPy a okresy – nenašel jsem 
však, o jaké údaje se jedná a nic, co se týče ORPů. Mimochodem: analýza za ORPy by možná 
byla ještě přínosnější..), autorka rovněž rozebírá články nebo přímo práce, které se těmto 
tématům věnují. Třetí kapitola je faktografická a popisuje se v ní vývoj školského systému 
historicky – počínaje dobou Rakusko-Uherska, samostatného Československa až po  současný 
systém školství v České republice. Důležitá je mezinárodní srovnatelnost školských dat 
(ISCED), kterou autorka správně zmiňuje, dále je uveden stávající platná legislativa v této 
oblasti, zmíněn je i nový školský zákon z roku 2004. Ve čtvrté kapitole jsou představeny 
metody použité v diplomové práci od základních ukazatelů po složitější postupy. Mezi 
základní počítané ukazatele patří indexy (stáří, závislosti, ad.), míra účasti na předškolním 
vzdělávání, korelace mezi okresy Středočeského kraje se počítala pomocí Pearsonova 
koeficientu, za stejné území pak i faktorová a shluková analýza. Postup je uveden z hlediska 
výpočtu poměrně detailně, pro tento typ dat (tj. prostorová data) však není uvedeno jedno 
základní metodické omezení (tj. je nutné vyřešit autokorelovanost dat, tj. zaručit jejich 
heteroskedasticitu), stejně jako upozornění, že pro tyto vícerozměrné metody jsou 
nejvhodnější heterogenní data. Pro odhad metody budoucího počtu dětí a žáků v mateřských a 
základních školách byla použita metoda odvozené progózy. Pěkně a podrobně je uvedena 
konstrukce projekčního modelu na úrovni mateřských škol a základních škol.  
 
Pátá kapitola je zaměřena na dětskou populaci, školská zařízení a rodinnou politiku v České 
republice. I když se zde nejedná o nové poznatky, v kapitole jsou čtivým a graficky pěkným 
způsobem popsány otázky populačního vývoje vztahující se k dětské populaci. Ve šesté 
kapitole je podána základní charakteristika Středočeského kraje se zaměřením na školské 
kapacity, regionální diferenciaci z pohledu na předškolní vzdělávání a odvozenou prognózou 
pro populace mateřských a středních škol.  
 
Školské kapacity Středočeského kraje jsou předmětem sedmé kapitoly, tj. vytvoření 
základního popisu současného stavu vzdělávací soustavy a vymezení nejdůležitjších rozdílů 
uvnitř kraje a definování okresů s podobným přístupem ke vzdělání. Základní potíž celého 
smyslu této kapitoly je však patrná k obrázku 19, kde se popisují nevyřízené žádosti o 
umístění, které výrazně převažují. Čtenáře pak člověka napadá, jestli má smysl rozdíly vlastně 



analyzovat. Drobnou výhradu je možné rovněž mít k obr. 20. Nejsem si jist do jaké míry 
odráží počet MŠ situaci ve Středočeském kraji, zda by nebyla lepší informace o počtech žáků 
v jednotlivých MŠ. Stejná připomínka je tedy i k obr. 21. V tab. 6 je uveden seznam 
analyzovaných proměnných. K tomuto seznam je nutné mít jednu základní výhradu – jedná se 
o silně homogenní proměnné, což není z metodického hlediska dobré. Předpokladem všech 
vícerozměrných metod je soubor co nejvíce různorodých (heterogenních) proměnných. Pak je 
vypovídací schopnost analýzy vyšší. S touto rezervou je třeba hodnosti i výsledek zobrazený 
v obr. 22. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že výsledek vychází logicky, viz obr. 23. 
 
Kapitola osmá je věnována odhadu počtu dětí a žáků v mateřských a základních školách ve 
Středočeském kraji, jedná se tedy o již dříve zmiňovanou odvozenou prognózu, spočítanou ve 
dvou variantách. Na str. 66 je uvedeno, že nejvyšší kapacitní náročnost se dá očekávat 
v období 2013-2016, když se to však srovná s možností umístění do MŠ, není jasné, co z toho 
plyne. Nesporně zajímavý je odhad počtu žáků ZŠ – v různém třídění – protože tito žáci do 
školy být umístěni musí. Závěrečná kapitola pak shrnuje výsledky z předchozích částí. 
 
Je možné konstatovat, že se jedná o kvalitní práci, která je navíc dobře vyvážená. Za 
předhledně zpracovanou metodikou následuje kvalitní analytická část. Všechny připomínky 
uvedené výše jsou dílčího charakteru a nemohou kvalitu práce zásadně snížit. Navrhuji proto 
tuto práci k obhajově. 
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