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Oponent(i): RNDr. Květa Kalibová, CSc.

Datum obhajoby : 11.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na úvod vymezila studovanou problematiku, strukturu a

hlavní cíle práce. Zabývala se sociálním bydlením v kontextu
sociální politiky České republiky. Komisi seznámila s problémy,
které s tématem souvisí. Následně se věnovala zhodnocení sociálního
bydlení s ohledem na populační vývoj Prahy 7. Prezentovala
současný stav a projekci do roku 2050. V závěrečné části představila
situaci městských bytů Prahy 7. Vedoucí práce kladně hodnotila
aktuálnost tématu, zaujetí autorky a její samostatný přístup při
zpracování diplomové práce. Uvedla však, že se v textu vyskytují
zjednodušení, nedostatky ve formální úpravě, stylistice i práci s
citacemi. Postrádala také zahraniční literaturu a kritický pohled na
některé informace vztahující se ke studované problematice.
Připomínky oponentky směřovaly k nezařazení základních informací
do úvodu, stručnému seznamu použité literatury, chybějícím zdrojům
v seznamu literatury, nejednotnému uvádění názvů institucí a
dokumentů a řadě dalším nepřesnostem a formulačním i formálním
nedostatkům. Autorka se stručně vyjádřila k připomínkám v
posudcích. Komise se shodla, že obhajoba nebyla dostatečná a práci
je nutné dopracovat podle připomínek vedoucí, oponentky i komise.
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