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Diplomová práce Jany Šrédlové se zabývá problematikou sociálního bydlení v ČR, jehož zákonná 
úprava se na centrální úrovni řeší poměrně dlouhou dobu. Zákonné vymezení sociálního bydlení 
pořád chybí navzdory tomu, že obce určité formy sociálního bydlení pro své občany nabízejí. 
Uvedená diplomová práce se snaží najít vysvětlení v diskurzivních rámcích zainteresovaných aktérů 
v dané oblasti. 
 
Cílem práce je „identifikovat zásadní rámce spojené se snahou zavést zákon o sociálním bydlení, 
a pokusit se tak rovněž vysvětlit důvody současné situace okolo tohoto zákona.“ Uvedený hlavní 
cíl práce je převedený do následujících výzkumných otázek: 1. Jak se formoval veřejněpolitický 
diskurz k otázce sociálního bydlení v ČR v posledních patnácti letech; 2. Jaké názorové rámce je 
možné identifikovat ve veřejněpolitickém diskurzu o zavádění zákona o sociálním bydlení; 3. Kteří 
aktéři se k těmto rámcům přiklánějí. Ve své práci se Janě Šrédlové podařilo naplnit stanovený cíl a 
zodpovědět výzkumné otázky na vysoké úrovni.  
 
Jak teoretické ukotvení práce, tak její metodologická část jsou zpracovány velmi dobře. Teoretická 
východiska autorka vztahuje ke svému výzkumnému problému. Zvolené metody sběru dat 
(veřejně-politické dokumenty, expertní šetření 13 respondentů) a analýzy dat (diskurzivní analýza, 
částečně analýza událostí) jsou zvolené adekvátně k výzkumnému cíli.  
 
Struktura práce rovněž odpovídá hlavnímu problému i hlavní argumentační linii, která sleduje 
vývoj a podobu diskurzu o zákoně o sociálním bydlení. Autorka nás nejdříve seznamuje se 
základními pojmy (bytová politika, sociální bydlení) a mezinárodním kontextem. Pak následuje 
analýza události (vývoj institucionálního prostředí ve vztahu k zákonu o sociálním bydlení) a 
v kapitole 8. Diskurzivní rámce sociálního bydlení v ČR. Autorka identifikovala dva protichůdné 
rámce – liberální a sociální, a to ve vztahu k vymezení cílové skupiny, charakteristice/zaměření 
podpory pro sociálně vyloučené osoby a zda je nutné danou oblast upravit zákonem.  
 
Práce je na vysoké úrovni i z formálního hlediska. Jediné, co bych ji vytkla je nejednotný způsob 
uvádění zdrojů v seznamu literatury.  
 
Celkové hodnocení práce: Předkládaná diplomová práce Jany Šrédlové je z mnoha již uvedených 
hledisek používaných při posuzování závěrečných prací na katedře veřejné a sociální politiky 
nadprůměrná. Doporučuji ji přijmout k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  
 
V rámci obhajoby by se autorka mohla zamyslet nad tím, zda vidí nějaké styčné (společné) body, 
v nichž by se uvedené rámce diskurzu o sociálním bydlení mohly protnout.  
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