
 

 

POSUDEK K RIGOROZNÍ PRÁCI   
 

Jméno rigorozanta/rigorozantky: Mgr. Petr Klika   
Téma práce: Intervence k zabezpečení bydlení: komparativní pohled  
Rozsah práce: Dle autora 196.384 znaků včetně mezer 
Datum odevzdání práce: 19. 10. 2021 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autor si zvolil téma, které se nachází na pomezí oblastí sociálních služeb, dávek sociální pomoci 
a sociální bydlení. Jedná se o otázky, které jsou v odborné právní literatuře neprávem opomíjené. 
Zvolené téma lze jednoznačně hodnotit jako originální a aktuální.  
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma je možno hodnotit jako spíše náročné, a to zejména s ohledem na nutnost shromáždit 
poznatky o právní úpravě více zemí. Autor se přitom neomezuje pouze na popis právní úpravy 
jednotlivých zemí, nýbrž na mnoha místech pojmenovává i situace v dané zemi, z nichž daná 
právná úprava vyplynula. Autor shromáždil dostatečné množství vstupních údajů, s nimiž 
korektně pracuje pomocí analytické a popisné metody.  
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je logicky a přehledně členěna do kapitol.  
 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru vedoucího splněn.   
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce úspěšně prošla kontrolou na plagiáty. Text 
práce sice vykazuje jistou míru podobnosti s jinými 
již publikovanými testy, po přezkoumání příslušných 
protokolů je však zjevné, že jde toliko o ustálená 
slovní spojení, citace textu právních předpisů apod. 
Procentní míra podobnosti je pak natolik nízká, že 
jsem nepovažoval za nutné se záležitostí zabývat 
detailněji.   

Logická stavba práce Text je strukturován logicky a přehledně.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s rozsáhlým množstvím domácí i 
zahraniční literatury a při psaní práce vycházel i 
z legislativy příslušných zemí. Autor při přípravě 
práce projevil excelentní jazykové znalosti, díky 
kterým se mu podařilo shromáždit dostatečné 
informace. Zdroje jsou v práci korektně citovány.   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy hodnotím jako 
dostatečnou. Autor v práci prokazuje nejen dobrou 



 

 

 

znalost jím zvoleného tématu, ale i schopnost 
analyzovat platnou právní úpravu, poukazovat na 
případná slabá místa a problematické otázky a 
předkládat vlastní názory k jejich řešení.  
 
Nezastírám, že téma sociálního bydlení a s ním 
související aspekty představují velmi komplexní 
otázku, k níž by bylo možno napsat ještě mnohem 
více. O tom ostatně svědčí i problémy, s nimiž se 
potýkáme na české úrovni při hledání politického 
konsensu nad legislativními změnami v této oblasti. 
Vítám však autorovy úvahy v průběhu práce a 
zejména pak v jejím závěru, v nichž jednotlivé právní 
řády hodnotí a formuluje doporučení pro český 
právní řád.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je standardní.   

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň je velmi dobrá, práce je psána čtivě 
a srozumitelně.  

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji 
k obhajobě.  
 
V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby autor 
rozvedl své hodnocení návrhu zákona 
upravujícího pravidla výstavby dostupného 
bydlení (tisk č. 952 z minulého volebního 
období) a nastínil, jaký legislativní vývoj by 
doporučoval v započatém volebním období.  
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