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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Projekt diplomové práce se orientoval na poválečnou bytovou výstavbu v SRN a ČSR 

z hlediska architektonického a urbanistického řešení. Toto pojetí bylo v předkládaném 

návrhu upozaděno na úkor bytové politiky chápané jako součást státní sociální politiky. 

V souvislosti s tím došlo i k posunu cíle práce, kterým je potvrzení/vyvrácení hypotézy, že 

zatímco bytovou politiku SRN ve sledovaném období lze považovat za spíše úspěšnou, bytová 

politika ČSR byla spíše neúspěšná. Dále si práce klade za cíl interpretovat úspěch/neúspěch 

s ohledem na čtyři faktory - na bytovou politiku v letech 1948/9-1960, tradice bytových 

politik do roku 1948/9, hospodářskou vyspělost a demografické faktory a konečně i na 

poválečnou situaci v oblasti bydlení. 

 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Časové i teritoriální vymezení zůstalo de facto nezměněné. Co však prošlo relativně výraznou 

proměnou, je věcné vymezení tématu, které zaznamenalo posun od bytové výstavby k bytové 

politice chápané jako součást sociální politiky dvou srovnávaných států. Tím se do značné 

míry změnil obsah práce, i když bytová výstavba samozřejmě představuje důležitý segment 

bytové politiky a bude proto v práci odpovídajícím způsobem zohledněna. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

Úvod 

1) Metodologie (politický a sociální systém SRN a ČSR, bytová politika, vymezení 

komparace) 

2) Tradice bytových politik do roku 1948/9 

3) Analýza bytové politiky SRN a ČSR v letech 1948/9-1960 

4) Hodnocení bytové politiky SRN a ČSR s ohledem na zmíněné čtyři faktory 

Závěr 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Ve fázi projektu nebyla metedologie příliš rozpracovaná. V současné podobě práci v tomto 

ohledu charakterizuje chápání bytové politiky jako segmentu státní sociální politiky. Práce 

kombinuje politologický a historický pohled. Zvolená komparativní metoda je aplikována 

jednak na vývoj bytových politik do roku 1948/9, jednak na období 1948/9-1960. Spíše než 

proces tvorby bytové politiky a hlavní aspekty jejího vývoje jsou předmětem srovnání 

výsledky bytové politiky v obou státech. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 



celek práce? 

S ohledem na uvedené změny v koncepci práce se pozměnil i charakter žádoucí sekundární 

literatury. Pro Československo jsou relevantní badatelé např. Jakub Rákosník, Lenka 

Kalinová, Jiří Musil a Kimberly Elman Zarecorová; pro SRN pak především Günther 

Schulz, Axel Schildt a Manfred G. Schmidt. Teprve na základě studia publikací uvedených 

autorů dostala diplomová práce výše uvedenou podobu. Bydlení jako jedna ze základních 

lidských potřeb získala funkci pomyslného pojítka v komparaci přes hranici železné opony.  

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

Zásadní proměnu představuje posun od sledování charakteru bytové výstavby ke komparaci 

bytové politiky obou států, chápané jako součást sociální politiky. V souvislosti s tím byly 

redefinovány cíle a struktura práce (viz výše). Východiskem práce se stal předpoklad, že 

bydlení je klíčová hodnota, která má na obou stranách železné opony nepopiratelný význam 

pro obyvatele - a tedy i pro politické vedení daných zemí. 

Podpis studenta a datum: 

      

Schváleno: Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí diplomového semináře             

 


