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V bakalářské práci s názvem "Koncepce bytové politiky" se studentka zabývá prováděním
bytové politiky na vládní a obecní úrovni s cílem srovnat a zjistit shody a rozdíly v jejich
obsahovém zaměření.
Práce je rozdělena do 5 kapitol, z nichž první 4 obecně charakterizují bydlení, bytovou
politiku, podpory bydlení a vývoj bytové výstavby. V úvodní kapitole věnované bydlení je
kromě jiného včleněna podkapitola uvádějící základní historické milníky v oblasti bytové
politiky, která však odráží spíše než změny v bytové politice změny v bydlení (od 19. po
minulé století). Celkem nesystematicky jsou zde uvedeny typy bydlení bez dalšího vysvětlení
či komentáře a vztahu k následujícím u textu. Tato část bakalářské práce je ukončena popisem
bytového fondu bez doplnění o srovnávací tabulku či graf.

Navazující kapitola pojednává o bytové politice a koncepcích bytové politiky bez bližší
charakteristiky těchto pojmů. Koncepci bytové politiky a koncepci bydlení uvádí studentka
odděleně a odlišuje je i obsahově. Nástroje bytové politiky jsou nedostatečně popsány a jejich
část zahrnující vládní programy je opětovně zpracována v podkapitole zaměřené na bytovou
výstavbu.

V následující kapitole nazvané bytová výstavba nejsou u investičních nákladů uvedeny
prameny, z kterých je čerpáno a toto téma nijak nesouvisí s následným výčtem programů
podporujících bydlení. Z jejich popisu není dostatečně patrné, k jakým účelům jsou určeny
(viz. str. 30), zda jsou aktuální nebo byly zastaveny, a jak je ovlivní studentkou uváděná
anal ýza (viz str. 39).

Praktická část shrnutá do páté kapitoly je zaměřena na bytovou politiku obce Branišovice.
Není zde uvedeno, zda má obec nějakou koncepci bydlení, kdo a jak spravuje obecní bytový
fond, s jakými příjmy a náklady je tato správa spojena.

Na závěr bych studentce položila otázku:
1. Vysvětlete, .jakou státní podporou jsou hypoteční zástavní listy" (viz str. 23 odst.2)
2. Jaká změny v oblasti bytové výstavby lze v blízké budoucnosti očekávat?

Práce je zpracována samostatně, bez možnosti využití konzultací. To se promítá do jejího
obsahu i nesystémového členění. Ne vždy koresponduje název kapitoly s jejich obsahem (viz.
1.2., 2.4., 3.1., 3.2.). V práci nalezneme věcné nepřesnosti a některé podkapitoly vykazují
neúplný výklad. Rovněž postrádám informace o možných změnách ve vývoji bytové
výstavby.
I přes výše uvedenou výhradu splňuje práce obecná kritéria na ni kladená, a proto ji
doporučuji k obhajobě.
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