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Studentka si vybrala k řešení ve své bakalářské práci téma, které je aktuální -
"Koncepce bytové politiky v České republice". Právě bytová politika je jedním z faktorů,
který významnou měrou ovlivňuje celkovou bytovou výstavbu v ČR. Bakalářská práce se
zabývá právě problémem bytové politiky a objasňuje její realizaci v České republice. Cílem
této bakalářské práce bylo popsat dosavadní vývoj a aktuální stav bytové politiky v České
republice. U tohoto obecného cíle však již nebylo specifikováno, jaký, bude odborný přínos
práce, nelze tedy zhodnotit, jak byl cíl naplněn.

Studentka popisuje historické kořeny koncepcí bytové politiky a dále se zabývá vládní
koncepcí bytové výstavby, jejím smyslem a významem. Dále pak koncepcí bytové politiky
státu do roku 2020. Také' popisuje nástroje bytové politiky její formy a její institucionální
podporou. V závěrečné kapitole popisuje tendence v bytové výstavbě ve městě Litomyšl a
popisuje pronajímání bytových prostor..

Studentka, jak je vidět z úrovně celé práce přistupovala ke zvolenému tématu
zodpovědně a získávala postřehy od významných institucí působících v této oblasti. Ve své
bakalářské práci využila pro ni dostupné podklady, se kterými však již následně nepracovala ..

Na škodu celé práce je, že studentka nerozvedla některé úvahy, které by měly vést ke
konkrétním doporučením, jak by se celá tato problematika měla rozvíjet. Práce se tak stává
pouze popisným souborem obecně dostupných faktu. Tato skutečnost, však zcela
koresponduje s obecným cílem bakalářské práce.

Literatura je zde citována správně a v dostatečném rozsahu.
Z hlediska přínosu pro praxi je tato práce dobrým shrnutím relativně snadno

dostupných informací pro základní teoretické vymezení problémových oblastí. Nevidíme zde
však schopnost autorky získané teoretické znalosti při praktickém řešení zadání aplikovat.

Vzhledem k rozsahu bakalářské práce, je mírně nedostačující i formální stránka. Práce
by si jistě zasloužila rozpracovat ve větším rozsahu a zejména doplnit uplatnění vlastních
návrhů řešení. "Nafukovaní" textu obrázky, které patří do příloh není vůbec vhodné do
odborného textu. Názornými ukázkami, tabulkami či grafy je práce vybavena slušně.

Ipřes výše uvedené důvody práci k obhajobě doporučuji

Doplňující otázka: Jakými způsoby by mělo město Litomyšl v oblasti bydlení, působit na

zlepšení současného stavu bytového fondu?
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