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Zhodnocení zájmu velký a malých obcí o bytovou politiku. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Sobotka, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Studentka si zvolila téma, které je velmi náročné na vstupní podkladové materiály. Bytová 
politika je řešena v literatuře v méně časté míře, než jiná problematika, se kterou se obce 
setkávají.  
Práce je rozčleněna do pěti kapitol, ve kterých se studentka postupně dostává blíže 
k problémům, které analýza hodnotí. Studentka nejprve charakterizuje územní samosprávu. 
Poté následuje vymezení komunálních politik, kterými se obec může zabývat. V souladu 
s cílem práce se blíže věnuje bytové politice jako samostatné problematice. Dále již následuje 
zhodnocení bytové politiky vybraných obcí v kraji Vysočina. Svoji analýzu studentka staví na 
dotazníkovém šetření provedeném v obcích zmíněného kraje, kdy se podařilo shromáždit z 95 
rozeslaných dotazníků informace pro 24 obcí. S ohledem na rozdílnou velikost obcí (měřenou 
počtem obyvatel) jsou obce pro hodnocení rozděleny do dvou skupin. Pro tyto dvě skupiny 
studentka hledá typické rysy bytové politiky a její přínos pro rozvoj obce. Pro vyhodnocení je 
využito vedle běžných postupů korespondenční analýzy. 



Právě využití vícerozměrné statistické metody korespondenční analýzy umožnilo studentce 
zobecnit výsledky provedeného šetření. S hlediska určité metodické čistoty v práci není 
metoda výslovně popsána. S ohledem na rozsah práce a na potřebu věnovat se hlavně 
závěrům práce lze tuto absenci charakteristiky použité metody akceptovat. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ne všechny obce věnují pozornost zpracování 
důsledné bytové koncepce. Odráží se tato absence bytové koncepce nebo její pouhý 
náznak v konečném rozvoji zkoumaných obcí? 

2) Jakým způsobem lze zhodnotit příspěvek bytové politiky k rozvoji obce v kontextu 
dalších komunálních politik? 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly: Ing. Martin Sobotka, Ph.D. Podpis: 

V Pardubicích dne 23. 5. 2012 
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