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Sociální bydlení a sociální politika 

Problematika sociálního bydlení je v současnosti vzhledem k sociálnímu vývoji poměrně 

aktuální. Za smysl sociálního bydlení je obvykle považován veřejný zájem a účelem je 

dostatečná nabídka cenově dostupného bydlení. Téma představuje důležitou součást 

sociální politiky, cílem práce je zhodnocení sociálního bydlení a funkce bytové politiky 

v kontextu populačního vývoje ČR.  

Rozsah práce je 92 stran a je členěna do 10 kapitol včetně úvodu a závěru. První část práce 

je zaměřena na informace o sociální politice s ohledem na sociální bydlení, druhá pak na 

analýzu uvedené problematiky v Městské části Praha 7. Úvod zahrnuje zdůvodnění výběru 

tématu, cíle a strukturu práce. V úvodní pasáži však postrádám základní vymezení pojmu 

sociální bydlení, cílové skupiny populace a uvedení celé problematiky do kontextu sociální 

politiky. Nedostatečné je i zdůvodnění výběru městské části - nedostatek dat a jejich 

dostupnost v této oblasti je problémem obecným. Zařazení výše uvedených základních 

informací do úvodu by prospělo přehlednosti práce.  

V druhé kapitole je uveden stručný výčet příslušných oficiálních dokumentů státních institucí, 

projektů a stručný obsah základní literatury (ohledně literatury název Relevantní literatura 

v rozsahu 1 stránky). V třetí kapitole s názvem Sociální politika se autorka pokouší vymezit 

a definovat sociální politiku a sociální služby jak v teoretické rovině, tak konkrétně 

v evropských zemích. V kapitole 3.1 uvádí pojetí rodinné politiky podle různých autorů 

a zmiňuje též pojem domácnost s odkazem na literaturu (Habartová, 2014), která ale 

v seznamu literatury chybí. Zde se však nabízí uvést základní informaci o členění 

domácností (viz sčítání lidu) s ohledem na typy rodin, které obvykle sociální bydlení 

potřebují. Realizace sociální politiky v ČR je zmíněna v kapitole 3.2, odkazy na některé 

dokumenty (např. MPSV 2009) opět v závěrečných seznamech zdrojů nejsou uvedeny. 

Kapitola čtvrtá je zaměřena na bytovou politiku v ČR, její organizační zajištění a financování. 

Pátá kapitola informuje o pojetí sociálního bydlení a jeho charakteristikách v Evropských 

zemích, zmíněn je systém sociálního bydlení v ČR a cílové skupiny sociálního bydlení. Vliv 

bytové politiky na populační vývoj v ČR je uveden v kapitole šesté, která uzavírá první část 

práce.  

Další část práce je zaměřena na Prahu 7. V úvodní části jsou charakteristiky přirozené 

a celkové reprodukce uvedeny pouze v absolutních hodnotách, což neumožňuje porovnání 

se situací např. v Praze jako celku, případně s daty za ČR.  Výjimku tvoří pouze základní 

charakteristika věkové struktury (obr. 7.7, 7.8), i zde však chybí srovnání s Prahou. 

Sledované období není jednotně vymezeno (2004-2015, 2005-2015). Další, dílčí části sedmé 

kapitoly jsou zaměřeny na strukturu domácností v Praze 7 a možnosti sociálního bydlení.  

Osmá kapitola zahrnuje výsledky projekce počtu obyvatel Prahy 7 do roku 2050. Tato 

kapitola vyvolává celou řadu otázek, především v souvislostech s hlavním tématem práce -   

sociálním bydlením. Obecně platí, že čím je územní celek menší, tím je vliv migrace větší, 

což si autorka uvědomuje. Vývoj počtu obyvatel na Praze 7 tak budou určovat především 

možnosti bydlení, které se budou odvíjet od aktivit developerů a finančních možností 

městské části. Vliv změn v demografických charakteristikách tak bude zřejmě druhořadý. 

Přesnější vysvětlení by si zasloužila tabulka 8.1, která představuje varianty projekce.  



Závěrečná kapitola informuje o struktuře nájemníků městských bytů a pravidlech jejich 

přidělování. Zařazení této kapitoly by bylo vhodnější před kapitolu o projekci. V závěru 

autorka shrnuje poznatky a hodnotí splnění cílů práce.  

Kromě výše uvedených poznámek a připomínek lze diskutovat i strukturu práce - hlavní 

kapitoly jsou členěny na řadu dílčích kapitol, které se často obsahově prolínají a daly by se 

vhodně spojit, což by přispělo k přehlednosti. Např. kapitola 5.6 by se dala nazvat Cílové 

skupiny sociálního bydlení a zahrnout do ní i následující dílčí kapitoly. Zajímavá témata, 

např. sociální bydlení v zemích EU nebo vztah populační vývoj a bytová politika jsou 

zmíněna pouze okrajově a především druhé z nich je z pohledu demografie důležité.  

Práce, především její první část, je zaměřena na informace z literatury a oficiálních 

dokumentů, má popisný charakter a chybí zde vlastní pohled autorky na problém, další 

možné alternativy řešení apod. Vývoj hodnot řady charakteristik je obvykle pouze zmíněn 

(snižuje/zvyšuje), nikoliv zdůvodněn. Určitá snaha o bližší vysvětlení se objevuje až v sedmé 

kapitole. Seznam použité literatury je neobvykle stručný (zcela chybí cizojazyčné zdroje). 

Odkazy na příslušnou literaturu jsou v textu sice uvedeny, řada z nich však v seznamu zdrojů 

chybí (Poláková 1997 atd.) nebo je uvedeno nepřesně.  

Druhá část připomínek se týká spíše technické stránky:  

Názvy institucí a dokumentů nejsou uváděny jednotně (někdy kurzíva, jindy název není 

odlišen), u institucí (např. ministerstev) s velkým či malým počátečním písmenem, někdy 

zkratka, jindy celý název…Příklad tohoto přístupu nabízí hned úvod: Městská část, městská 

část, MČ. Zkratky použité v úvodu (str. 11) nejsou uvedeny v seznamu zkratek. Výběr 

sledovaných časových úseků není zdůvodněn a často není jednotně uváděn. Neobvyklé je 

i číslování tabulek a obrázků  - číslovány podle kapitol, v kterých jsou uvedeny. V textu je 

uveden odkaz na tabulku 6.1, ta však neexistuje. Ne příliš zdařilá je grafická podoba 

věkových pyramid (str. 70 a příloha), mapa Prahy na straně 47, nejednotné popisky os grafů 

(např. str. 56-57 použity hned tři varianty). Časté jsou i určité formulační nedostatky, drobné 

gramatické chyby a překlepy. Výčet příkladů výše uvedených chyb by byl obsáhlý, vyskytují 

se v celé práci.  

Zvolené téma práce je poměrně široké a nabízí vhodné spojení sociální oblasti 

a demografického pojetí problematiky. Autorka se snažila do své práce zahrnout co nejvíce 

informací, někdy však na úkor přehlednosti. Najít rovnováhu mezi možnými přístupy je jistě 

obtížné, což dokumentuje struktura práce a volba prioritních témat. Navíc závěrečným 

úpravám textu nebyla věnována dostatečná pozornost, kterou by si dokument typu 

diplomová práce zasloužil. 

I přes uvedené nedostatky doporučuji přijmout diplomovou práci Kateřiny Junkové 

k obhajobě.  
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