
 

 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Typ posudku: posudek oponenta práce 
Autor práce: Bc. Pavlína Kšandová 
Název práce: Hodnocení systému prevence a pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení v ČR 
Autor posudku: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 
 
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou sociálního bydlení v České republice a 
v širším kontextu systéme pomoci lidem/domácnostem ohroženým ztrátou bydlení. Za tímto účelem 
porovnává různé systémy pomoci v zahraničí a především analyzuje institucionální nastavení 
systému v ČR. K empirickému zkoumání využívá kvalitativní metodologii a design případové 
studie. 
 
Hodnocení dílčích aspektů práce 
1) Formální stránka 
Po formální stránce práce splňuje nároky na závěrečnou práci. Autorka v textu cituje jednotně a 
správně a vždy je patrné, zda jde o vlastní myšlenky, nebo zda vychází z jiných zdrojů. Použitý 
jazyk a styl odpovídá požadavkům kladeným na odborný text / diplomovou práci. Strukturu práce 
hodnotím jako přehlednou a logickou. Pozitivně hodnotím práci s literaturou, i když zahraniční 
literatura je zahrnuta pouze velmi sporadicky. Práce však také obsahuje poměrně dost překlepů a 
chyb, někdy až komických („Počet lidí těsně nad hranicí chudoby však je 7 milionu“ str. 7; „využiji 
kategorizaci bezdomovectví, která je sice pro odborníky nepřesná, ale laickou veřejností vnímána 
jako srozumná“, str. 26 – proč?). 
 
2) Metodologie  
Metodologie práce je vhodně zvolená a adekvátní pro účely diplomové práce. Avšak samotný popis 
metod a vymezení výzkumných cílů prozrazuje spíše povrchní porozumění výzkumu veřejné 
politiky. Autorka tak např. uvádí, že provede institucionální analýzu, ale v zásadě jí jde o popis 
nastavení systému prevence a pomoci (což má do IA dosti daleko). Podobně tvrdí, že provede 
obsahovou analýzu, ale myslí tím studium dokumentů. O případové studii tvrdí, že se „liší od 
kvantitativní metody tím, že není založena na striktně lineárním postupu“ a jako doklad tohoto 
tvrzení odkazuje na dále nekomentovaný obrázek „procesu“ případové studie z jiné diplomové 
práce (opravdu nelze nalézt solidnější zdroj pro metodologickou část?). Takto by se dalo pokračovat 
poměrně dlouho (např. autorka uvádí, že provedla zúčastněné pozorování, ale to „nebylo v práci 
podrobněji analyzováno“, sic!, naprosto nic neříkající „rámec“ SWOT analýzy atd.), nicméně 
důležitější je věcná stránka práce. 
 
3) Věcná stránka 
Práce je z hlediska věcného obsahu informačně bohatá a autorka o problematice sociálního bydlení, 
a sociální politiky obecně, referuje podrobně a poučeně. Poznatky jsou účelně doprovázeny 
relevantními citacemi z rozhovorů a vytvářejí poměrně plastický obraz situace sociálně slabých na 
straně jedné a sociálních pracovnic na straně druhé. Naopak práce pokulhává při popisu 
teoretických východisek. Autorka na jedné straně redukuje institucionalismu na teorii o 
ekonomickém chování lidí (s odkazem na učebnici ekonoma Mlčocha), aby následně rozlišila 
institucionalismus historický, sociologický a racionální volby. Celkově v teoretické části autorka 
prokazuje spíše neporozumění dané teorii. Ta také nakonec není aplikována a závěry práce se k ní 
nijak nevztahují. Podobně část o implementaci veřejných politik je povrchní a prakticky k ničemu. 



 

 

 

Poslední výtka směřuje k nedotaženému dotazování respondentů. Občas z rozhovorů vyplynuly 
zajímavé informace, autorka však dále „stopu“ nesleduje a nepouští se do hledání vysvětlení. Např. 
na str. 71 sociální pracovnice konstatuje, že její klientka „řeší bytovou nouzi cca 15 let, měla 
možnost se nastěhovat do nového bytu, vše bylo připraveno, byla připravena i nájemní smlouva, ale 
vše si rozmyslela, že zůstane tam, kde je a počká na manžela.“ Bylo by jistě přínosné, kdybychom 
se dozvěděli důvody/interpretaci dané klientky (která byla také dotazována). Podobně je na str. 72 
informace, že „v individuálních případech je snaha nalézt i adekvátní byt.“ Nic se však nedozvíme o 
tom, za jakých podmínek (důvodů) vyvíjejí sociální pracovnice usilovnější snahu o nalezení bytu.         
  
Celkově však hodnotím práci jako povedenou, pečlivě a systematicky zpracovanou a především 
přínosnou. Zaměřuje se totiž na konkrétní sociální problém (a jeho kontext) a také nabízí také 
praktická doporučení pro jeho řešení (i když podstatná úloha spočívá na politické reprezentaci 
města a „politickým“ faktorům se práce příliš nevěnuje). Autorka prokázala zvládnutí analýzy 
veřejněpolitického problému a schopnost napsat srozumitelnou a informovanou závěrečnou práci. 
 
    

Proto doporučuji práci přijmout k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“. 
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