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V bakalářské práci s názvem "Obecní bytový fond a jeho správa" je zpracováno dané téma
s cílem zhodnotit a popsat a zhodnotit jeho správu u vybrané obce, v tomto případě u města
Šlapanic.
Téma je rozděleno do 4 kapitol. V první kapitole se studentka zaměřuje na bytovou politiku
prováděnou městem Šlapanice. Prostřednictvím právního rámce uvádí způsoby nakládání
s obecními byty. V následující kapitole analyzuje vznik obecního bytového fondu a danou
část uzavírá rozborem vládní koncepce bytové politiky přijaté do roku 2020.

V navazující kapitole, prostřednictvím statistických údajů a grafů uvádí studentka rozsah a
strukturu domovního a bytového fondu, s nímž obec v současné době disponuje. V rámci
širšího popisu bytového fondu zmiňuje studentka i státní podpory, které do současné doby
město využívalo.

V úvodu závěrečné kapitoly zaměřené na vlastní správu bytového fondu uvádí studentka
soubor obecných teoretických požadavků spojených s prováděním efektivní správy bytového
fondu obcemi. Na škodu však nejsou tyto obecné požadavky aplikovány na současnou situaci
města Šlapanic a rovněž zde není uvedeno, zda město má vlastní bytovou koncepci nebo ne.
V následujícím textu uvádí přehled nákladů a výnosů spojených se správou bytového fondu.
Zde však postrádám zmínku o tom, jak konkrétně obec nakládá se získanými finančními
přebytky. V závěru kapitoly si studentka klade i otázky, zda a jak, bude obec zajišťovat oblast
sociálního bydlení včetně nabídky startovacích bytů a dospívá pouze k závěru, že město má
v dané oblasti rezervy, které to jsou, však neuvádí.
V této souvislosti bych položila studentce 2 otázky:

1) v jakém rozsahu spravuje město Šlapanice svůj bytový fond (srovnáním údajů ze str.
21,25 a 28 získáme různé výsledky v počtu bytových domů)?

2) kterou složku trhu s byty by měl stát a obce podporovat, proč a jakými nástroji?
3) jaké nevyužité rezervy měla studentka na mysli v oblasti bydlení?

Bakalářská práce je zpracována samostatně a v potřebném rozsahu zahrnuje danou
problematiku. Co do rozsahu mohla studentka na nastolené otázky najít či zjistit i odpovědi. Z
hlediska obsahu i přes určité věcné nepřesnosti (viz str. 16) splňuje práce zadaný cíl.
Text je uspořádán systematicky, obsahuje tabulky, fotografie a přílohy doplňující uvádění
skutečnosti.
Práce splňuje obecná kritéria na ni kladená, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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