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Diplomová práce řeší problematiku nedostupnosti bydlení, což je čím dál více 

diskutované a stále nevyřešené téma. Autorka se v předkládané práci zaměřila na dvě 

cílové skupiny, konkrétně na mladé lidi a na seniory, a své téma zúžila na Prahu. Téma 

považuji za aktuální a přínosné. 

 

Jako hlavní cíl si autorka stanovila „zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky odráží 

vybrané fáze životního cyklu“ (str. 11) a k jeho dosažení pět výzkumných otázek. Cíl byl 

v práci naplněn a na všech pět výzkumných otázek autorka odpověděla 

 

Jako hlavní teoretické východisko autorka zvolila teorii životního cyklu, kterou 

doplnila specifičtějším konceptem tranzice do dospělosti. Celá kapitola je kvalitně 

zpracovaná a prokazuje autorčinu schopnost pracovat s českými a zahraničními zdroji. 

S oběma koncepty autorka pracuje v dalších částech.  

 

Autorka vhodně pro svou práci zvolila smíšený výzkum. Hlavní metodou sběru dat 

tvořily polostrukturované rozhovory. Oceňuji výběr respondentů, kdy se autorce 

podařilo uskutečnit jak deset rozhovorů s respondenty z cílových skupin, tak pět 

rozhovorů s experty. Nejde však jen o kvantitu, ale například i o složení expertů, kdy je 

zastoupeno několik úrovní lokální politiky. V práci autorka velmi dobře pracuje i se 

sekundárními daty ať už jde o statistické údaje ČSÚ nebo analýzy pražského magistrátu. 

Pro zpracování dat je zde využívána obsahová i tematická analýza.  

 

Ještě před samotnou prezentací svých zjištění autorka věnuje jednu kapitolu termínu 

„generation rent“. Kladně hodnotím, že autorka sleduje vývoj tématu i v zahraniční 

literatuře. Následuje kapitola představující vývoj bytové politiky na území české 

politiky. Kapitolu považuji za vhodně pojatou, kdy autorka relativně stručně zdůrazňuje 

hlavní charakteristiky a změny v dané oblasti. Sedmá kapitola ještě zůstává 

v deskriptivní rovině a představuje koncepce bytové politiky. V osmé kapitole autorka 

identifikuje hlavní aktéry.   

Další kapitoly jsou již analytického charakteru, a právě v nich vidím hlavní přínos práce. 

Devátá kapitola se zabývá dostupností, resp. nedostupností, bydlení a autorka v ní 

kombinuje poznatky získané sekundární analýzou dat s výsledky vyplývající  
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z rozhovorů i se zjištěními jiných autorů. Dvěma faktorům se pak věnuje detailněji. Jak 

v případě fyzické, tak finanční dostupnosti se autorce podařilo pracovat se širokou 

škálou zdrojů relevantních údajů. Na druhou stranu zde vidím i určitou slabinu práce. Je 

zřejmé, že autorka se tématu detailně věnovala a cítila potřebu zachytit zkoumanou 

situaci co nejpodrobněji. Nabízí tak řadu dat, která jsou relevantní, ale ne stěžejní a 

hlavní téma spíše rozmělňují. Jde např. o grafy z ČSÚ (str. 63-71) nebo statistiky 

v podkapitole 9.3.3 Srovnání cen bydlení Prahy a vybraných evropských zemí a měst 

(str. 71). Považuji za dobré rozhodnutí vztáhnout situaci Prahy k situaci v Evropě, ale 

doporučila bych vybrat dva tři grafy či tabulky, které nejlépe rozdíly ilustrují. 

Desátá kapitola mapuje nástroje bytové politiky. Opět jde o kvalitně a detailně 

zpracovanou kapitolu. Autorka nástroje a jejich zaměření přehledně shrnuje v tabulce č. 

14 (str. 94).   

Jedenáctou kapitolu autorka nazvala „Diskuze výsledků“, ale samotnými výsledky se 

nezabývá. Spíše její náplň splňuje to, co autorka uvádí hned v první větě této kapitoly, 

tj. bydlení mladých osob a seniorů ve vztahu k užitým teoriím, protože zde představuje 

zjištění jiných autorů. V této kapitole mi chybí propojení s výsledky autorčina výzkumu. 

Doporučila bych přeformulovat větu „Pojem dospělost pak značí přechod do dospělosti“ 

(str. 96). Předpokládám, že Lux a kol. ve své publikaci „dospělostí“ mají na mysli až 

situaci po přechodu, a ne přechod samotný. V dané kapitole se autorka také zabývá 

limitací svého výzkumu (str. 97-98). Osobně bych dané dva odstavce přiřadila 

k metodologii, protože dané limity autorka znala už na začátku výzkumu (při prvotním 

desk research) a nevyplynuly ze samotného výzkumu. Na druhou stranu jejich zařazení 

do diskuze nepovažuji za chybu.  

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle. V celé práci autorka prokazuje 

stylistickou dovednost, text je čtivý, správně formátovaný a citace odpovídají normě. 

Kladně hodnotím i spolupráci se studentkou. 

 

Celkově hodnotím práci jako velmi dobře zpracovanou. 

 

Otázky k obhajobě 

Jak by autorka hodnotila svá zjištění ve vztahu ke zjištění jiných autorů? 

Jakou vidí autorka cestu ke zlepšení situace s dostupností bydlení v Praze? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „B“. 
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