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Zápis z obhajoby dizertaění práce Mgr. Marie Kusovské: ,,Proměny poětu Žáků
základních ško!v souvis|ostis populaěním vývojem v obcích Česka.,
Studentka ve své obhajobě představi|a dizertačnípráci s nánlem Prontěny počtu žákůzákladních škol

s populačnínlvývojen v obcích Ceska. Po teoretickém uvedení do problematiky se
věnovala metodo|ogickým i empirickýrn cílůmpráce a qizkumným otázkám. V úvodu rovněž stručně
v souvislosti

popsala diferenciaci územíČeska a použitou regiona|izaci a typologii regionů' podrobněji se pak
věnovala zák|adnímu školstvív ČR, včetně jeho statistik. Studentka datově vycháze|a z dat ČSÚ
a trlŠvr,ve své prezenÍaci uvedla několik problémů použitých dat. Poté vymezi|a období a model
spádor,"ých regionů. na jehož základě prezentovala obce podle vzdá|enosti do nejb|ižšíúplnézákladní
školy. Ve druhé části prezentace studentka představovala použitémetody a ýsledky, které díky nim
získala. Popis qýsledků pro jednot|ivé ukazatele doplnila množstvím kartogramů. První z metod by|
Webbův graf, dá|e na data aplikovala metody identifikace prostorové autokorelace (Moranovo I
kritérium a LISA). Na závěr, mimo jiné, shrnu|a, že největší změny počtu dětí a áku proběh|y v zázemí
velkých měst a že většina spádových regionů vykazova|a soulad populačního vývoje a kapacit
základních ško|. Také konstatovala' že do budoucna lze očekávat zhoršení situace v zázemí velkých
měSt a problémy s finančnímudrženíško|y v regionech s úbytkem žáku.
Št<olitel oceni| svědomitou práci autorky a jej í přístup ke zpracován

í dizertační práce i ke studiu,

snahu

získat množstvídat a zpracovat je v nástrojích GIS, podrobné představení problematiky základního
ško|ství či přehlednost práce. oponent dr. Fiala pozitivně hodnotiI podrobnost z geografického h|ediska,
zpracováni rozsáhlého množství dat i názornost prezentace qýs|edků. Ve svém posudku uvedl několik

drobných připomínek. oponentka dr. Kučerová vyzdvih|a zejména přínosnost a podnětnost empřických

výsledků. Nicméně autorce

výkla slabšíteoretickou

ukotvenost problematiky

a

roztroušenost

teoretických poznatků v empirických kapitolách. Ve svém posudku položila dvě otázky, ke kterým se
studentka po přečtení posudku vyjáďi|a. V následné diskusi byla řešena především interpretace
prostorové autokorelace.
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