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V bakalářská práci s názvem "Nájemní bydlení" se studentka zabývá problematikou související
s nájemním bydlením a jeho vztahem k bytové politice státu.
Výchozím základem zkoumání je bytová politika, která je popsána z různých hledisek, zejména:
cílů, nástrojů a jednotlivých typů. V navazující části je pozornost zaměřena na pojem byt. Ten
je charakterizován z mnoha pohledů (ze snížené kvality, s příslušenstvím, družstevní, ve
vlastnictví, sociální i obecní apod.).
Samostatná kapitola je věnována otázkám spojeným s nájmem a podnájmem bytu včetně jeho
vlivů na postavení pronajímatelů a nájemců, kteří jsou účastníci daného právního vztahu.

V praktické části se studentka věnuje nájemnímu bydlení ve městě Český Těšín, který je
jednou ze 7 obcí s více než 25 tisíci obyvateli Moravskoslezského kraje. Získané poznatky z
v obecné části jsou doplněny o data získaná z dotazníkového šetření. Výsledná srovnání o výši
nájmu, velikosti bytu, užívacím titulu, typu pronajímatele apod. shrnuje studentka
v závěrečném hodnocení (viz. str. 45), návrhu na zlepšení kvality bydlení (viz. str. 48) a výčtu
faktorů ovlivňujících výši nájmu (viz. str.50). Doplňující kapitolou je provedený přehled státem
poskytovaných příspěvků a dotací spojených s nájemním bydlením.

Z hlediska věcného splňuje práce svým zaměřením zadaný cíl. Tím, že si daná problematika
vyžaduje určité elementární znalosti a orientaci v platných právních předpisech je důvodem,
proč jsou v práci po stránce formální použity nepřesné slovní obraty a pojmy, mimo to i drobné
gramatické a stylistické nepřesnosti. Po stránce formální se nedostatky týkají zejména:
zarovnávání okrajů stránek (od str. 56-61), u odkazu na literaturu č. [5] na stránce 11. a 12 je. .
uvedená strana poslední z rejstříku pojmů a nekoresponduje s odkazujícím textem, v seznamu
příloh nejsou uvedenv stránky.

V souvislosti s textem bakalářské práce pokládám studentce otázku, týkající se:

1. možnosti odvolávat se v textu na dnes již neplatné předpisy (viz. př: str. 14, 16) a
nutnosti tuto skutečnost v textu uvádět.

I přes výše uvede é výhrady doporučují bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji:
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