
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno bakalanta Martin FALTYS 

Téma práce Analýza bytové politiky v oblasti sociálního bydlení 

Cíl práce 

 

 

Charakterizovat stav současné situace sociálního bydlení, komparovat 

různé přístupy k sociálnímu bydlení a zhodnotit vhodnost těchto přístupů 

pro rozvoj sociálního bydlení v ČR. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Bakalářská práce se zabývá v současnosti velmi aktuálním tématem sociálního bydlení, které 

v situaci ČR není dosud komplexně podchyceno. Práce vychází ze současné situace, kdy je na 

celorepublikové úrovni dostupná pouze koncepce sociálního bydlení. Právě absence dalších 

dokumentů na celorepublikové úrovni a individuální řešení sociálního bydlení na úrovni obcí 

činí dané téma obtížně zpracovatelným. Práce se však snaží s touto překážkou vyrovnat tím, 

že komparuje přístupy k sociálnímu bydlení ve vybraných městech. Na těchto příkladech se 

snaží zachytit dosavadní vývoj sociálního bydlení a uvádí předpokládaný vývoj v souvislosti 

s aktuální celorepublikovou koncepcí a chystaným legislativním zakotvením. Situace je dále 

dokreslena přístupy k sociálnímu bydlení v zahraničí.  

 

  



Otázky do diskuze: 

1) Práce představuje přístupy k sociálnímu bydlení ve vybraných evropských státech. 

Které způsoby řešení problematiky sociálního bydlení lze zdůraznit jako inspirativní 

pro řešení sociálního bydlení v ČR? 

2) Práce popisuje tři individuální přístupy k řešení sociálního bydlení ve třech různě 

velkých městech. Lze na jejich základě zobecnit, s jakými největšími problémy se 

budou české obce ve výhledu pěti až deseti let pravděpodobně potýkat? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
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