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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Územní diferenciace cen bydlení a finanční dostupnost bydlení v České 
republice  

Autor práce: Štěpánka Kremlová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíl předložené bakalářské práce je v zásadě formulován pouze v abstraktu, v úvodu již explicitně 
zmíněn není, ač lze z kontextu vyvodit. V úvodu jsou ale uvedené tři výzkumné otázky, které 
doplňuje tabulka s dvěma hypotézami navazujícími na třetí výzkumnou otázku směřující na ovlivnění 
nerovností na trhu práce a nerovnosti v oblasti bydlení. Hypotézy jsou zdůvodněny velmi krátce, 
chybí zde opora v předchozích výzkumech, českých či zahraničních. Přesněji, řadu poznatků lze 
nalézt v jednotlivých následujících kapitolách, ale není na ně přímo upozorňováno v souvislosti 
s hypotézami. Zde narážím na trošku netradiční pojetí struktury bakalářské práce. Oproti tradičnímu 
schématu zde chybí kapitola představující metodiku (ta je součástí předposlední kapitoly), ani 
výzkumné otázky a hypotézy, ale je využita struktura, kdy většina kapitol má svoji teoretickou 
(rešeršní) a analytickou část, ač tak nejsou přímo nazvány. Toto řešení sice souhrnně představuje 
dílčí témata, která tak zůstávají kompaktní, a v zásadě to odpovídá rozsáhlejším pracím (např. 
diplomovým), ale domnívám se, že zde úplně neplní svůj účel. Primárně proto, že kapitoly nepůsobí 
dostatečně provázaně. Variantou by bylo např. připojení shrnutí každé kapitoly, které by ukázalo 
hlavní výsledky podstatné pro výzkumné otázky a hypotézy, případně závěrečné celkové shrnutí. 
Trošku nejasnou pozici pak má i po úvodu následující kapitola rešerši literatury věnující se tématu 
dostupnosti bydlení primárně pouze v českém kontextu, u které není zcela zřejmé její propojení na 
další kapitoly, které samy obsahují „své“ rešerše témat. 

 

Práce s literaturou 

Autorka prokazuje velmi dobrou orientaci v literatuře, čerpá z řady zejména českých publikací a 
výzkumů. Zřejmý je její zájem o téma i schopnost pracovat s texty a dávat si je do souvislostí. Na 
druhou stranu postrádám větší důraz na zahraniční zdroje, které by umožnily porovnání s jinými 
výzkumy, přístupy, ukázku, jak jsou obdobná témata/oblasti výzkumu řešena ve státech podobných 
Česku.  

 

Metodika práce 

Práce je založena na kvantitativních metodách, autorka vysvětluje své postupy a dokumentuje 
výsledky v grafickém provedení. Statistické metody výzkumu (kapitola 6.1.2) jsou popsány snad až 
příliš detailně, zejména přímé citace Hendla (2012) nepovažuji za nezbytně nutné.   

Nejednoznačně na mě působí výběr indikátorů za pracovní trh. Ač se oba indikátory svým způsobem 
nabízí, tak v práci chybí detailnější zdůvodnění, proč byly vybrány právě ukazatel míry registrované 
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nezaměstnanosti a průměrná měsíční mzda. Jedná se o ukazatele využívané v zahraničních 
výzkumech? Nebo jiných českých výzkumech? Zároveň jsou mi nejasná data od společnosti Profesia 
CZ, s.r.o., o průměrných mzdách. Dotazníky jsou na portálu vyplňovány dobrovolně? Kolik lidí je 
vyplnilo v použitém vzorku k prosinci 2014? Nemůže dojít ke zkreslení?  

 

Analytická část práce 

Primární otázkou je, co vše lze označit za analytickou část práce. De facto by za ni mohla být 
považována pouze předposlední kapitola zaměřená na zkoumání závislosti cen bydlení na vybraných 
ukazatelích pracovního trhu. To by ovšem analytická část začínala na 43. straně a měla celkem 6 
stran, což by bylo poměrně nevyvážené vůči dalším částem práce. Na stranu druhou se domnívám, 
že řada analytické práce byla již odvedena v předchozích kapitolách a mj. dokumentována mapami 
s kartogramy, grafy apod. Zde tak znovu narážíme na jinak pojatou strukturu práce, která paradoxně 
trochu tříští poznatky (kapitoly spolu příliš nekomunikují) a znesnadňuje orientaci. Souhrnně lze ale 
rozhodně říci, že autorka odvedla dostatek analytické práce, a dokumentuje ji četnými grafickými 
výstupy. Ačkoliv ne všechny náležitě komentuje a často se jedná spíše o popis výsledků, než o 
interpretaci či snahu o propojení výsledků (to se do jisté míry děje až v samotném závěru práce). 
Zvážila bych zařazení výše zmíněných shrnutí u každé kapitoly či shrnutí před samotným závěrem, 
které by umožnilo lepší propojení všech poznatků, nejen těch vázaných na výzkumné otázky a 
hypotézy, jež jsou řešeny v závěru práce.  

 

Závěry práce 

V závěru práce se autorka vrací ke svým výzkumným otázkám. Zde již propojuje vybrané poznatky, 
některé interpretuje a výzkumné otázky zodpovídá. Zároveň předkládá možná další pokračování 
v tomto tématu.  

 

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 

K formální kvalitě práce mám jen drobné výtky. Práce obsahuje pouze málo gramatických chyb, spíše 
drobné překlepy, občas se liší zvolený styl odlišení odstavců či jejich zarovnání. Citováno je často, 
snad až příliš využíváno přímých citací i v pasážích, kde se nezdají nutné (např. kap. 6.1.2). U přímých 
citací pouze pozor na potřebnou mezeru před číslem stránky. Seznam zdrojů je bohatý, ale do jisté 
míry nejednotný (různé používání teček, dvojteček, nesprávná umístění rozsahu stran, pokud se 
jedná o kapitoly z publikací aj.).  

K úvaze je používání anglického názvu price-to-income ratio, neexistuje vhodný český ekvivalent? 

 

3. Souhrn 
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Celkové zhodnocení práce 

Celkově si myslím, že je práce kvalitní a autorka jí věnovala značný čas. Přesto podle mého názoru 
zůstala práce trochu na půl cesty. Na jednu stranu se velmi komplexně věnuje problematice 
dostupnosti bytů, autorka ukazuje velmi dobrou schopnost práce s literaturou i práci analytickou, 
statistickou. Na stranu druhou poznatky nejsou dostatečně propojené, jednotlivé kapitoly spolu 
příliš nekomunikují a výsledky jsou do jisté míry spíše popisovány, než interpretovány (vyjma 
závěru). Prospělo by výše zmíněné shrnutí poznatků před závěrem či v jednotlivých kapitolách, které 
by v plné šíři ukázalo objem práce, který za sepsáním bakalářské práce stojí, zároveň by působila 
kompaktněji.   

 

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

 

Otázky k obhajobě 

V práci v kapitole 5 popisujete škálu různých indikátorů, které hodnotí pracovní trh, zejména 
nezaměstnanost. Proč byla pro analýzu vybrána zrovna míra registrované nezaměstnanosti? Proč 
jste např. nezvolila dlouhodobou nezaměstnanost?  

Zvažovala jste provedení podobné analýzy závislosti cen bydlení na vybraných ukazatelích 
pracovního trhu pro období před rokem 2010?  

V závěru práce navrhujete další možné faktory, které mohou ovlivnit variabilitu kupní ceny bytů. Jak 
byste dále postupovala v analýzách, které by právě neobjasněnou variabilitu mohly osvětlit?   

 

Datum: 1. 6. 2016  

Autor posudku: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.  
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