
Posudek na disertační práci Martiny Mikeszové Trh bydlení a riziko 

bezdomovství v České republice. 

 

Předložená disertační práce se zabývá tématem nesporně velmi zajímavým 

a společensky aktuálním, významným a citlivým. I když jde o studii primárně 

sociologickou, nutně se musí autorka výrazně opírat o zvládnutí ekonomických 

statistických dat, které mapují situaci na trhu bydlení a zejména jeho dostupnost i 

pro nižší patra společenského rozvrstvení. 

Bohatý přehled využitých zdrojů a jejich široké využití ukazuje na solidní 

zakotvení práce v literatuře, ve statistických přehledech a výzkumných 

empirických datech.  

I když těžiště práce je v analýzách české situace ve sledovaných oblastech, 

nachází autorka i významné inspirace a zdroje poznatků v literatuře zahraniční, 

kde problém bezdomovství je již přece jen déle a hlouběji sledován. Velkou 

předností práce je skutečnost, že je na první pohled zřejmý vlastní přínos a 

zkušenosti autorky založené na vlastních výzkumech či v participaci na šetřeních 

ke sledované problematice. 

Přesto, při pohledu na existující literaturu a šetření o problematice např. 

bezdomovectví, lze litovat, že poznatky těchto zdrojů nebyly prezentovány šířeji a 

hlouběji.  Poskytlo by to tak zajímavý rámec pro interpretaci poznatků vlastních 

užitých šetření a pro případné komparace. Je ovšem právem autorky položit 

hlavní důraz na poznatcích šetření, na nichž se sama podílela a které jsou tak 

pro ni hlavní empirickou oporou. 

Autorka předkládá zevrubný a kvalitní přehled a rozbor hlavních zdrojů dat a 

informací a jejich povahy, v němž dobře rozebírá metodologickou stránku své 

práce, analytické možnosti i limity různých zvolených výzkumných postupů.  

Z významné části (především v analýzách trhu bydlení) je práce založena na 

solidně zvládnuté práci se statistickými daty a přehledy. Autorka tak prokazuje 

schopnost pracovat s kvantitativními daty, a to i s vědomím jejich někdy relativně 

omezených možností pro výklad sledované problematiky.  

Zejména sociologicky orientovaného čtenáře však zaujmou především části 

založené na kvalitativních postupech, které jsou pro dané téma velmi funkční. A 

to jednak jejich metodologickým zvládnutím, jednak schopností autorky 

z informací získaných kvalitativními metodami vytěžit velmi mnoho zajímavých 



poznatků a také inspirací pro další šetření a analýzy k otázkám příčin a 

charakteristik bezdomovství i pro hledání cest a východisek z bezdomovectví. 

Práce je nabita zajímavými a užitečnými informacemi, které čerpá z již 

posuzovaných rozmanitých zdrojů. Velmi zajímavá je nesporně konfrontace 

názorů a mínění samotných bezdomovců na straně jedné a dotazovaných 

sociálních pracovníků na straně druhé. Týká se to jak problémů příčin 

bezdomovectví, tak názorů na cesty z této pasti. Tedy klíčového problému 

reintegrace dezdomovců. 

Významně autorka poukazuje na problém zadlužení, finanční gramotnosti, 

informovanosti. Naskýtá se ovšem také poněkud stranou stojící otázka vlivu 

masivní manipulace prostřednictvím médií (ke konzumu, k půjčkám, a to nejen 

pro získání bytu a jeho vybavení apod.) a nezřídka také dezinformací či 

záměrných „nepřesností“, a to i ze strany bankovních i nebankovních institucí. 

Nabízí se i řečnická otázka konceptů a připravovaných materiálů pro výchovu 

k finanční gramotnosti, nakolik jejich pojetí a studijní materiály v současnosti jsou 

či nejsou poplatné právě zájmům finančních institucí poskytujících různé druhy 

půjček.  

Zajímavá by jistě byla rovněž otázka, do jaké míry a jakým způsobem jsou na 

druhé straně právě lidmi v tísni, které přece jen statistiky nepostihují v dostatečné 

míře, a potenciálními i faktickými bedomovci využívány různé poradenské 

instituce (např. bezplatné právní služby).  

V průběhu čtení se vynořují i otázky po možnostech hlubšího postižení 

geneze vývoje bydlení, jeho typů (nájemní, družstevní, v osobním vlastnictví 

apod.) a podmínek získání a užívání. Podobně by čtenář uvítal širší zamyšlení 

nad souvislostmi získání a udržení bydlení a diferenciace příjmů, výše důchodů, 

problémů zaměstnanosti (i ve vztahu k místu, dopravní dostupnosti ad.).  

Zajímavé by bylo rovněž ukázat vztahy mezi bydlením a problémy zakládání 

vlastních domácností mladými lidmi, demografickou situací rodin i nárůstu 

exitence tzv. singles. Specifickou otázkou by byla bytová situace významné části 

romské poulace a lidí žíjících ve vyloučených oblastech. A to včetně činnosti 

„podnikavců“, kteří z této situace profitují na úkor státu. 

To vše by však již zřejmě již poněkud více překračovalo vymezený tematický 

záběr. Řady těchto problémů si je autorka bezesporu vědoma a jsou i v práci 

naznačeny. 



Po formální stránce můžeme ocenit logickou strukturaci celé práce, a to 

počínaje od teoreticky a metodologicky fundovaných informativních úvodních 

kapitol až po systematický závěr, který představuje zdařilé shrnutí a vyhodnocení 

zjištění a námětů.  

Práce je bohatě vybavena přehlednými a zevrubně popsanými grafy a 

tabulkami.   

Na druhé straně ale je určitým čtenářským problémem poněkud krkolomné 

vyjadřování, složitá, šroubovaná a nepřehledná souvětí, v nichž se tu a tam ztráci 

zřejmě i sama autorka. 

Celkově považuji předloženou disertační práci za zdařilou. Autorka v ní 

především zúročuje již svoji poměrně bohatou výzkumnou činnost i teoretické a 

metodologické zvládnutí problematiky. 

                                                         Práci proto doporučuji k obhajobě.  

 

                                                          

                                                         Doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 

Praha, 27. července 2014                

 

 

 

 

 


