Vyjádření školitele na dizertační práci Mgr. Marie Kusovské
„Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem
v obcích Česka“

Předkládaná dizertační práce Mgr. Marie Kusovské se zabývá problematikou regionálního populačního
vývoje Česka po roce 1990 v souvislosti s dopady na početní stavy žáků základních škol. Jedná se o vysoce
aktuální téma, které přesahuje demografický charakter, neboť změny, kterými si prošla česká společnost
v posledních dvaceti letech, byly natolik významné, že k jejich správnému pochopení – zvlášť v rámci
prostorových analýz – je zapotřebí komplexnějšího přístupu. Dizertační práce Marie Kusovské se tak dá
řadit mezi nejenom práce demografické, ale také mezi práce, dotýkající se oblastí geografie obyvatelstva
či regionální a vzdělávací politiky. Jedná se tak o ukázkovou práci v oblasti aplikované demografie.
Z pohledu školitele zde nebudu hodnotit strukturu práce, která byla průběžně autorkou konzultována, ale
zaměřím se na aspekty, které podpoří mé celkové hodnocení překládané práce. V prvé řadě se jedná
o výběr tématu práce, které nemělo z počátku doktorského studia konkrétní obrysy. Nicméně s postupem
času a se zvyšováním zájmu studentky o danou problematiku bylo již zřejmé, že autorka získává přesnou
představu o tom, co touto prací chce postihnout, a za tímto cílem šla poměrně cílevědomě a především
svědomitě. Důkazem je tohoto tvrzení je úspěšné získání grantové podpory v rámci GAUK, díky které
autorka nejenom získala patřičnou, nejenom finanční, oporu pro zpracování dané problematiky, ale také
neméně důležité povinnosti prezentovat průběžně získané poznatky, čímž získala cenné zpětné vazby
a zkušenosti, což se ve finální verzi práce velmi kladně projevilo.
Při zpracovávání dizertační práce se autorka musela vypořádat s celou řadou problémů, převážně
datového charakteru, ale také obsahového, kdy bylo zapotřebí prostudovat celou řadu dokumentů
legislativní povahy z oblasti vzdělávací politiky. Další výzvou bylo následně zpracovat získaná data pomocí
nástrojů GIS v rámci software ArcMap, kdy bylo nutné nastudovat analytické postupy v rámci nadstavby
Network Analyst pro stanovení spádových regionů, ale také geostatistické metody pro výpočet
prostorových autokorelací. Všechny tyto kroky Marie Kusovská zdárně zvládla a výsledkem je velmi
zajímavá práce, která moderními metodami výzkumu zkoumá dopady regionálního populačního vývoje na
oblast základního školství.
Autorka dle mého názoru tak jednoznačně prokázala, že je schopna zpracovat práci tohoto kvalifikačního
typu. Především oceňuji snahu získat, zpracovat a následně pomocí nástrojů GIS aplikovat relevantní data.
V teoreticko-metodologické části oceňuji snahu autorky o zakotvení studované problematiky do
geografických konceptů vývoje osídlení na našem území, stejně jako přehledného zpracování
problematiky vývoje a současného stavu základního školství. Autorka se opírá o značné množství
prostudované literatury, která je v práci řádně citována. Také po grafické stránce se jedná o zdařilou práci
s řadou grafických prvků, především mapového charakteru. Výsledkem je přehledná práce s minimem
typografických chyb.
Jako školitel také musím ocenit celkový přístup Marie Kusovské nejenom ke zpracování dizertační práce,
kdy aktivně konzultovala jednotlivé zpracovávané části (ale přesto projevila patřičnou samostatnost
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a cílevědomost), ale také ke studiu a činnostem, které se od doktorských studentů na naší katedře
očekávají.
Z výše uvedeného hodnocení je tak patrné, že dle mého názoru dizertační práce Mgr. Marie Kusovské
splňuje požadavky kladené na zpracování závěrečných prací podobného typu, a proto

navrhuji přijmout překládanou dizertační práci k obhajobě.

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Praha 2016-09-14
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