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Diplomová práce Pavlíny Kšandové se zabývá problematikou sociálního bydlení určeného osobám, 
kterým hrozí ztráta bydlení, anebo své bydlení již ztratili. Sociální bydlení je v ČR poskytováno 
obcemi jenom ve velmi omezené míře, a to z důvodu neexistence institucionálního rámce 
(zákonná norma, nástroje, finance, atd.) Práce P. Kšandové tak poukazuje na jednu z velmi 
problematických oblasti sociální/bytové politiky u nás.  
 
Hlavním cílem práce je „zjistit a vysvětlit, jaké je institucionální nastavení systému prevence a 
pomoci lidem/domácnostem v ČR, ohroženým ztrátou bydlení a zhodnotit uvedený systém z 
hlediska možností zabránit vzniku sociálního vyloučení.“ (str. 11) Hlavní cíl je pak specifikován ve 
vedlejších cílech práce:  1. zjistit, jaké je současné institucionální nastavení prevence a pomoci 
osobám, ohroženým ztrátou bydlení a lidem v bytové nouzi;  2. zjistit, zda současné institucionální 
nastavení prevence a pomoci osobám, ohroženým ztrátou bydlení, pomáhá zabránit vzniku 
sociálního vyloučení; 3. zjistit, jak tento systém hodnotí přímo zúčastnění aktéři  
(jednotlivci/domácnosti řešící bytovou nouzi, sociální pracovníci), identifikovat jeho silné a slabé 
stránky, hrozby a příležitosti. Nastavené cíle odpovídají výzkumnému problému vymezenému na 
začátku práce, jsou dobře specifikovány a jsou v práci také naplněny.  
 
Diplomová práce vychází ze tří teoretických východisek: chudoba a sociální vyloučení, 
institucionalismus a implementace veřejných politik. Východiskem, s nímž autorka nejvíce ve své 
práci pracuje, je sociální vyloučení, které se promítá hlavně v analytické části práce. Implementace 
veřejných politik se zaměřením práce vzdáleně souvisí, ale autorka ho málo používá pro 
zodpovězení svých výzkumných otázek, a historický institucionalismus zůstává upozaděn.  
 
Z metodologického hlediska se práce opírá o design případové studie - na příkladu okresu Louny 
autorka zkoumá svůj výzkumný problém za využití primárních i sekundárních dat. Primárními daty 
jsou zejména polostrukturované rozhovory s lidmi v bytové nouzi a sociálními pracovníky (7 
rozhovorů s klienty, 3 se sociálními pracovnicemi a 1 s radním zodpovědným za bytovou politiku) a 
zúčastněné pozorování, o němž se ale v práci dočteme, že „zúčastněné pozorování nebylo v práci 
podrobněji analyzováno“. (str. 14). Pokud pozorování nesloužilo k ničemu, nemá smysl ho v práci 
uvádět jako jednu z výzkumných metod. Primární data byla analyzována pomocí obsahové analýzy 
(co pod tím autorka rozumí?), sekundární data pomocí tematické a institucionální analýzy. 
Institucionální analýza je „zaměřena hlavně na nastavení podmínek, které vyplývají z celostátně 
platné legislativy (například zákony, vyhlášky, nařízení, strategie), právně nezávazných dokumentů 
(například koncepce)“ (str. 19). Takto vymezená institucionální analýza vyvolává dojem, že se jedná  
jenom o přepis zákonných nebo strategických dokumentů. Domnívám se však, že Pavlína Kšandová 



 

 

 

jenom dostatečně nepopsala, jakým způsobem tuto analýzu realizovala, ale že její výsledky jsou 
obsažené v diplomové práce, hlavně v části analyzující silné a slabé stránky současného 
institucionálního systému prevence a řešení bytové nouze.     
 
Analýzu najdeme zejména v kapitole č. 7. až 10., kde autorka analyzuje institucionální systém 
pomoci lidem v bytové nouzi, dále uvádí zjištění z případové studie v okresu Louny a pak je shrnuje 
ve SWOTce. Podrobněji rozebírá důvody vzniku bytové nouze (jak objektivní tak subjektivní), 
vlastní iniciativu při jejím řešení a pak sociální práci s lidmi, kterým se nepovedlo situaci bytové 
nouze vyřešit vlastními silami. Domnívám se, že autorka skutečně přistoupila ke svému problému 
analyticky a že to v těchto kapitolách i prokázala, propojuje v nich primární i sekundární data, 
strukturuje „svůj příběh“ dle faktorů/témat, která se v něm objevovala.  
  
Hlavní závěry (reflektující jedno z uvedených teoretických východisek) jsou, mimo jiného, tyto: 
„Institucionální rámec České republiky v oblasti bydlení se přiklání spíše k motivování občanů 
zajistit si bydlení vlastními silami (tj. odpovídající právní rámec, kompetence státu a obcí v oblasti 
bydlení, systém sociálních dávek a sociálních služeb) str. 77. „Ale v institucionálním nastavení 
systému prevence a pomoci lidem, ohroženým ztrátou bydlení, chybí opatření, která by 
dostatečným způsobem předcházela možnému vzniku sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a 
jejich prostorové a územní segregaci. Systém není plně schopen zabránit prohlubování sociálních a 
jiných problémů u osob, ohrožených ztrátou bydlení, a jejich kumulaci, včetně vzniku kultury 
chudoby, která představuje pro společnost značnou hrozbu. (str. 82)  
 
Z formálního hlediska by práci ještě prospěla závěrečná korektura.  
 
Celkové hodnocení práce: Diplomová práce P. Kšandové je zpracována na odpovídající odborné 
úrovni, naplňuje stanovené cíle, trochu horší je teoretické i metodologické ukotvení/zpracování 
práce. Z pozice konzultanta však chci vyzvednout ohromnou píli a nasazení Pavlíny Kšandové, 
zejména v závěrečném finiši, kdy se nám krok za krokem dařilo zvyšovat kvalitu práce.   
 
Doporučuji přijmout práci k obhajobě a hodnotit ji známkou velmi dobře.  
 
 
 
Datum: 15.6.2015                                                                                       Mgr. Kotrusová Miriam, Ph.D 
  


