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Předmětem oponentského posouzení je diplomová práce, která vznikla pod vedením RNDr. 

Petry Špačkové, Ph.D. na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a která se týká jevů souvisejících s procesem 

suburbanizace, tématem dlouhodobě na katedře zkoumaným. 

Diplomantka si pro svou závěrečnou práci stanovila v úvodu šest cílů výzkumu, kromě 

zpracování literárního přehledu o zvolené problematice a analýzy legislativních předpisů 

v oblasti základního školství, hodnotí dopady suburbanizace na demografický vývoj, aplikuje 

dvě metody hodnocení dostupnosti základního vzdělání v zázemí Prahy, v okresech Praha-

východ a Praha-západ, a rekapituluje hlavní strategie, které obce volí při zajišťování 

dostatečného počtu míst v základních školách. Nedostatečné kapacity základních škol jsou 

v posledních letech v tomto území značným problémem, proto považuji za velmi přínosné 

zabývat se danou problematikou. 

Jednotlivé cíle pak diplomantka zpracovává v následujících kapitolách. V druhé teoreticky 

zaměřené kapitole autorka široce rozebírá tématiku suburbanizace, demografických změn i 

tématiku vazeb těchto změn na územní strukturu základního školství. Velmi dobře je podán 

také rozbor legislativních předpisů zaměřených na regionální školství a zejména na 

vymezování školských spádových obvodů. Další kapitola se zabývá metodickým postupem. 

Autorka analyzuje datové zdroje, které dále v práci využívá. Dobře také popisuje použité 

metody. Velmi hezky je zpracovaná kapitola o demografickém vývoji suburbánního zázemí 

Prahy, možná mohla být využita také „Prognóza demografického vývoje suburbánní zóny 

Prahy na období 2012–2030“, která byla zpracována v rámci projektu TAČR. Dále by stálo za 

úvahu, zda neuvést také zdroje a postup při tvorbě mapových výstupů (např. mapa 

Rozmístění jednotlivých druhů základních škol v zázemí Prahy byla zřejmě zpracována podle 

dat z Registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ). 



Za stěžejní část práce lze považovat kapitolu s názvem „Analýza prostorového rozmístění a 

kapacit základních škol v zázemí Prahy. Zde autorka nejprve analyzuje rozmístění základních 

škol ve zkoumaném území, hodnotí funkčnost školních obvodů a dojížďku do základních škol. 

Pak analyzuje dostupnost kapacit základního školství na základě smluvních školských obvodů 

i na základě dojížďkových regionů. V závěru této kapitoly se přiklání k výsledkům 

zpracovaným na základě dojížďkových regionů. Bylo by vhodné analyzovat, nakolik jsou 

dojížďkové regiony ovlivněny nedostatečnou kapacitou školských zařízení a nakolik přáním 

žáků a rodičů. 

Zajímavým a myslím velmi užitečným doplněním výzkumu je analýza strategie obcí při 

zajišťování kapacit základního školství, která ukazuje na nedostatečné legislativní zpracování 

problému.  

Po formální stránce má práce vysokou úroveň. Jen velmi ojediněle se vyskytují drobné chyby, 

upozorňuji jen na str. 59, tam má být správně městyse nebo městysy. Na obrázku č. 15: 

Dojížďka dětí ve věku 6–14 do základních škol v Pražském městském regionu v roce 2011 by 

bylo vhodnější uvést v legendě počet dojíždějících intervalem, na obrázcích č. 16: Obce 

s nejsilnějším proudem vyjíždějících dětí věku 6–14 let do základních škol v místě svého 

bydliště a č. 17: Obce s nejsilnějším proudem vyjížďky dětí ve věku 6–14 let do základních 

škol v Praze v roce 2011 by bylo vhodné v legendě kvantifikovat ukazatele a nahradit jimi 

pojmy většina a dominantní proud. V názvu první jmenované mapy chybí také časové 

vymezení. Přes těchto pár drobných připomínek hodnotím práci velmi kvalitní a přínosnou.  

Diplomantka splnila všechny v úvodu uvedené cíle. Doporučuji práci k obhajobě, mé 

hodnocení je výborně. 

 

V Plzni 10. 09. 2014       doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. 

 


