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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty 

Práce se zabývá vysoce aktuální oblastí politiky sociálního bydlení. Oceňuji jak výběr tématu, 

kdy snahy o řešení problému nedostatečné nabídky sociálního bydlení jsou již po deset let 

součástí četných politických debat, tak i zvolení teoretické perspektivy konstrukce cílových 

populací (Ingram, Schneider 1993,1997), která poskytuje vysvětlení, proč se nedaří 

neuspokojivou situaci v rámci veřejné politiky vyřešit. Práce identifikuje v rámci politické arény 

tři stěžejní narativy konstrukce cílové populace politiky sociálního bydlení, které se pak odrážejí 

ve formulaci nástrojů/opatření určených této skupině.   

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka má výborně vymezen výzkumný problém a od něj má pečlivě odvozeny hlavní 

výzkumné otázky: 

„Jaké narativy sociálního bydlení lze identifikovat v aréně tvůrců politiky? 

Jak je veřejně-politický problém sociálního bydlení, na nějž reagují návrhy politických 

opatření, definován v jednotlivých narativech? 

Jaké sociální konstrukce cílové populace osob ohrožených vyloučením z bydlení lze 

identifikovat ve shledaných narativech? 

Přináší návrhy politických opatření cílové populaci potenciální dopady ve formě 

burdens  či benefits? 

Proč stále není přijat zákon o sociálním bydlení, když jej současná Vláda ČR 

deklarovala jako jeden z hlavních koaličních cílů v Programovém prohlášení vlády?“ 

 

Všechny tyto otázky v rámci své práce autorka zcela zodpovídá. 

 

3) Strukturace práce; 

 

Práce je kompaktní a logicky provázaná. Autorka prokazuje hluboký vhled do sledované 

problematiky (kapitola 2. a 3.). Kapitola 4. pak podrobně zachycuje vývoj legislativy ve 

zkoumané oblasti. Autorka zde správně pracuje se strategickými dokumenty i s dokumenty 

legislativní povahy. Kapitola sedmá předkládá zjištění z vlastního autorčina výzkumu a vypovídá 

o jejích výborných analytických dovednostech a o schopnosti zobecňovat a vyvozovat závěry. 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autorka opírá svá tvrzení o odborné zdroje a o data získaná z dokumentů. Autorka srozumitelně 

formuluje své argumenty a vyvozuje přesvědčivé závěry.  

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

 



 

 

 

Autorka má přehledně popsánu teorii konstrukce cílových populací, opírá se o četnou relevantní 

literaturu a má smysluplně zdůvodněn její výběr. V práci je výborně propojeno teoretické 

hledisko s metodologickým přístupem.  

    

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autorka má transparentně a pečlivě popsaný metodický přístup. Oceňuji, že kromě řady veřejně-

politických dokumentů využívá i přepisy z parlamentních jednání k vybraným legislativním 

změnám.  Metodický přístup hezky pracuje s kategoriemi danými zvolenou teorií (benefits, 

burdens). 

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Autorka využívá relevantní českou i zahraniční literaturu, správně cituje. Práce s daty je 

příkladná. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování  

 

 

Po formální stránce je práce dobře zpracována, je přehledná a doplněná vypovídajícími tabulkami, 

které usnadňují orientaci v textu. Jen v úvodních kapitolách jsou možná zbytečně dlouhé přímé citace 

z odborné literatury.  

 

Předložená diplomová práce jako celek je důkazem velmi solidního vhledu autorky do sledované 

problematiky, vypovídá o jejích analytických schopnostech, dovednosti odborné argumentace a 

schopnosti hodnotit a vyvozovat závěry. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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