
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Předkládaná diplomová práce Bc. Martiny Šornové si vymezuje několik dílčích cílů, které se 

v rámci textu snaží naplnit. Prvním z nich je názorná ilustrace spojitosti vývoje vzdělávací 

soustavy, pokud ji chápeme z kvantitativního pohledu, a vývoje demografického. Autorka se 

přitom omezuje na mateřské a základní školy za využití dat za Středočeský kraj. V analytické 

části práce pak provádí analýzu současného stavu vzdělávací soustavy a představuje i možný 

výhled do budoucích let. To jsou zároveň i další cíle celé práce. 

Volba tématu i regionálního zaměření na Středočeský kraj vychází především z aktuální 

snahy Krajského úřadu Středočeského kraje situaci vzdělávací soustavy vhodně analyzovat 

a efektivně plánovat. Toto téma bylo v rámci kraje v uplynulých letech řešeno jako součást 

projektu DART, na který předkládaná práce volně navazuje. Krajský úřad Středočeského kraje ve 

spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky navíc poskytl 

i některá nutná data v práci využívaná.  

Předkládaná práce má zcela jasnou strukturu, kdy po základním představení cílů práce 

a diskusi s literaturou vztahující se k tématu autorka přechází k teoreticko-metodologické části. 

Poměrně detailně se věnuje nejdůležitějším legislativním změnám v minulosti i v současné době, 

dále v práci specifikuje i možnosti zachování škol při jejich nízké naplněnosti. Samostatná 

kapitola je věnována poměrně detailnímu popisu metod, které jsou v další části práce využívány. 

Analytická část práce pak postupuje od základního popisu demografického vývoje kraje k analýze 

dostupnosti předškolního vzdělávání v okresech kraje a k odhadu počtu dětí a žáků mateřských 

a základních škol. 

Z pozice školitele pokládám za důležité ocenit především samostatný a aktivní přístup autorky 

ke zpracovávanému tématu, pečlivost, s jakou k práci přistupovala, i přehledný a názorný způsob 

prezentace a interpretace výsledků i využitých metod, který také plně zohledňuje možnost 

praktické využitelnosti práce v rámci Krajského úřadu. Autorce se podařilo vytvořit přehled 

vybraných demografických přístupů využitelných v oblasti analýzy a plánování vzdělávací 

soustavy a především ucelenou ukázku jejich aplikace v praxi. Autorka sama pak prací prokázala 

schopnost samostatné odborné práce, která by se od absolventa magisterského studia 

očekávala. Považuji tedy předkládanou práci Bc. Martiny Šornové „Plánování školských kapacit 

ve Středočeském kraji“ za odpovídající nárokům běžně kladeným na diplomové práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 23. května 2013          RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 
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