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Bakalářská práce je zpracována na téma "Koncepce bytové politiky".

Cílem práce bylo provedení analýzy, popisu a srovnání bytové politiky prováděné na národní
a obecní úrovni. Student nejdříve popisuje vládní koncepci bytové politiky, kde analyzuje
situaci v ČR pro období 2005 až 2010, popisuje situaci na trhu s byty, rozebírá náklady
na bydlení a potřeby kritických skupin v oblasti bydleni. Poté podrobně rozebírá nástroje,
formy a instituce realizující podpory pro bydlení. V další části student popisuje rozvojové
tendence bytové výstavby, kde se věnoval především ohroženým skupinám obyvatel.

V praktické části práce se student věnuje bytové politice v obci Horní Čermná. Nejprve
rozebírá umístění obce a popisuje konkrétní budovy ve vlastnictví obce, které jsou určeny
k bydlení. Následně tento bytový fond analyzuje z pohledu počtu členů v domácnosti, typu
bytu a koeficientu využitelnosti. Dále jsou studentem navrženy možnosti zlepšení bytové
politiky dané obce, které mohou mít velký potenciál z důvodu, že student je předsedou bytové
a stavební komise. V poslední kapitole práce je porovnaní bytové politiky České Republiky
a obce Horní Čerrnná, kde porovnával data z ČSÚ a osobně zjištěnými.

Bakalářská práce splnila definovaný cíl a zásady pro vypracování dle oficiálního zadání
bakalářské práce. Student v teoretické části byl schopen z dostupné literatury charakterizovat
pojmy související s hytovou politikou. Následně prokázal znalosti v tomto oboru, když
dokázal définovat možné řešení bytové politiky své obce.

Po stránce stylistické musím studentovi vytknout několik detailů. Práce obsahuje různorodé
odsazení a členění textu, dále také překlepy a gramatické nejasnosti. V textu se například
vyskytuje.několikrát slovo "standart" určitě ne v souvislosti se standartou. Dále je u výrazů -
vstupní byt, pečovatelský byt či komunitní dům špatné použití velkého písmena na začátku
sousloví (str. 25). Také mohu studentovi vytknout poměrně nevhodný výběr citování
průběžnými poznámkami a citování použitých zdrojů. Mohu však konstatovat, že celková
úprava bakalářské práce odpovídá požadavkům na bakalářském studiu.

Bakalářská práce tak splňuje obecná kritéria na ni kladená, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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