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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Bydlení a obecní bytové politiky ve venkovském regionu    

Autor práce: Jakub Mareš  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Bakalářská práce se zaměřuje na téma bydlení a obecních bytových politik ve venkovském regionu 
na příkladu okresu Tábor. Hlavním cílem práce je identifikace potřebnosti vzniku sociálního bydlení 
v zájmovém území a předpokladů, které mají venkovské obce pro jeho vytváření. Dále jsou 
formulovány tři dílčí cíle, a to: 1. zhodnotit potřebnost sociálního bydlení ve venkovských obcích, 2. 
zhodnotit vývoj bytového fondu na území Česka a okresu Tábor, a 3. posoudit stav bytového fondu 
obcí a jejich připravenost na změny související s připravovaným zákonem o sociálním bydlení. 

 

Práce s literaturou 

Autor v práci odkazuje na necelou třicítku odborných textů, z nichž však pouze dva jsou cizojazyčné, 
a na řadu dalších relevantních zdrojů. Do některých částí práce (např. kapitola 2.4, kde citace zcela 
chybí) by bylo vhodné zařadit více titulů, které se k dané problematice vyjadřují (a jsou zpravidla již 
obsaženy v seznamu literatury). 

 

Metodika práce 

Práce je založena na dvou metodách výzkumu: 1. analýze statistických dat, 2. rozhovorech se 
starosty, případně místostarosty, vybraných obcí. 

Základem pro kvantitativní část práce jsou data ze Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001 a 2011 
umožňující hodnotit vývoj bytového fondu. V úvodu práce autor uvádí, že se snaží o zaplnění mezery 
vzniklé přehlížením problematiky sociálního bydlení ve venkovských regionech. Je škoda, že však na 
úrovni Česka i okresu Tábor pouze výjimečně rozlišuje mezi venkovskými a městskými obcemi, resp. 
analyzuje rozdíly mezi velikostními kategoriemi obcí. 

Druhou využitou metodou jsou polostrukturované rozhovory s představiteli obcí. Metodice přípravy 
a jejich průběhu je věnován dostatečný prostor, postrádám však neméně důležité informace o počtu 
respondentů (tento údaje se objevuje až v další části práce) a především o způsobu zpracování 
shromážděného materiálu. V práci jsou využity části rozhovorů, aniž by z metodiky bylo zřejmé, zda 
se jedná o zobecňující formulace či náhodně zvolené útržky. 

 

Analytická část práce 

Ve 4. kapitole práce autor předkládá data ze SLDB týkající se proměny bytového fondu v Česku a 
v okrese Tábor. Vzhledem k převažujícímu popisu a absenci interpretace, ale i přeskakování mezi 
tématy a nejasnostem v textu se jedná o nepříliš čtivou část práce. Pátá kapitola práce je věnována 
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výsledkům šetření mezi starosty a místostarosty a je strukturována podle tematických bloků, do 
nichž byly rozděleny samotné rozhovory. Přináší tak cenné, byť poměrně očekávatelné, poznatky o 
bytovém fondu obcí, obyvatelstvu v bytové nouzi, možnostech vzniku sociálního bydlení ve 
vybraných obcích a povědomí zástupců obce o připravovaném zákonu o sociálním bydlení. 

 

Závěry práce 

V závěru autor připomíná cíle práce a hlavní výsledky, zejména ty vyplývající z rozhovorů se starosty, 
a přiznává omezenou schopnost dostupných dat dozvědět se více o skupinách obyvatel, jež by mohly 
být potenciálními zájemci o sociální bydlení. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, jistě by jí však prospělo opětovné pročtení a 
odstranění občasných překlepů, pravopisných chyb a stylisticky neobratných formulací. Rezervy 
spatřuji rovněž v grafické podobě práce, která vlivem nekvalitně vložených tabulek a převzatých map 
působí poněkud odbytě. Pozitivně hodnotím dodržení doporučeného rozsahu bakalářské práce. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Bakalářská práce Jakuba Mareše se věnuje sociálnímu bydlení na venkově – oblasti, jež dosud stála 
stranou zájmu výzkumu, přestože i zde se jedná o relevantní téma. V době příprav na schválení 
zákona o sociálním bydlením tak práce přináší poznatky, které by mohly být důležitým příspěvkem 
k jeho zlepšení. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

V kapitole 2.4 shrnujete obtížné postavení obcí v oblasti poskytování sociálního bydlení. Jak lze 
stručně charakterizovat současné bytové politiky obcí Česka? 

Na str. 19 uvádíte, že „návrh [zavést povinnost developerům vyhradit určitý počet bytů v nově 
vznikajících bytových domech] by také mohl zaručit jistou rozrůzněnost mezi nájemníky a přispěl 
k principu desegregace“. Vysvětlete prosím, princip desegregace, jeho vztah k pojmu „social mix“ a 
diskutujte přínosy a omezení takto zaměřených politik. 

V práci uvádíte, že kvalitativní metodou využitou v bakalářské práci jsou polostrukturované 
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rozhovory. Popište prosím, jakým způsobem jste nakládal s výzkumným materiálem shromážděným 
touto metodou. 

 

Datum: 24. srpna 2016  

Autor posudku: Ivana Přidalová  
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