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V bakalářské práci s názvem "Koncepce bytové politiky v ČR" se studentka zabývá
prováděním bytové politiky na vládní a obecní úrovni s cílem zjistit shody a rozdíly v jejich
obsahovém zaměření.
Práce je rozdělena do 4 kapitol, z nichž první 3 obecně charakterizují bydlení, tj. složky a
subjekty, typy a cíle státní bytové politiky, "Koncepci bydlení ČR do roku 2020" v níž
postrádám podrobnější popis jejích jednotlivých částí včetně části analytické (viz. str. 20).
V následující kapitole se věnuje studentka jednotlivým podporám bydlení a tuto část uzavírá
jejich aktuálním výčtem pro rok 2013. Závěr této obecné části tvoří analýza bytové výstavby
v ČR a srovnání bytového a domovního fondu a uplynulém desetiletí.

V praktické části shmuté do čtvrté kapitoly pojednává studentka o bytové politice realizované
městem Litomyšl. Z textu není patrné, zda má město vypracovánu vlastní bytovou koncepci,
nicméně studentka uvádí, že bytovou politiku město řeší svými směrnicemi (viz. str. 39) a
realizuje prostřednictvím vlastní organizace. V následujících podkapitolách podrobně
popisuje stav a správu bytového a domovního fondu města, tak i bytovou výstavbu a
nakládání s obecními byty. Součástí daného tématu je charakteristika dalších činností a
zařízení, prostřednictvím kterých město zajišťuje nejen bytové potřeby svým občanům. Na
závěr postrádám srovnání obou koncepcí, tj. rozdílů v jejich cílech, nástrojích adresátech
apod.

V této souvislosti bych položila studentce dotazy:
1. jak se konkrétně liší obsah a účel koncepce bydlení na úrovni státu a obce?
2. jaké oblasti spojené s bydlením by měla obec zajišťovat a které přísluší státu?
3. jaké právní nástroje dle Vás chybí obcím pro jejich větší aktivitu (viz. str. 19) ?

Bakalářská práce je zpracována samostatně a systematicky, a přes určité nepřesnosti i věcně.
Co negativně ovlivňuje celkové hodnocení je skutečnost, že zadaný cíl splňuje bakalářská
práce neúplně, neboť zde chybí srovnání obou koncepcí bydlení, tj. vládní a obecní.
Součástí práce jsou tabulky, fotografie a přílohy doplňující uvádění skutečnosti. I přes výše
uvedenou výhradu splňuje práce obecná kritéria na ni kladená, a proto ji doporučuji
k obhajobě.
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