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Z á s a d y   p r o   v y p r a c o v á n í: 

 
Bakalářská práce bude zaměřena na oblast  podpůrných služeb v oblasti správy a údržby 
bytového fondu v majetku obecního úřadu. Zaměří se na porovnání různých forem správy a 
provozu bytových domů a dalších služeb s touto činností spojených, ať přímo či nepřímo. 
V úvodní části bude v práci definováno obecné pojetí správy a provozu a s nimi spojených 
služeb souvisejících včetně nejdůležitějších právních norem a forem uzavíraných smluv na 
jednotlivé typy služeb. Práce se zaměří také na analýzu současného stavu správy bytového 
sektoru u vybraného obecního úřadu, vše bude doplněno analýzou stavu facility managementu 
v tomto specifickém odvětví a nastíněním možných zvýšení aplikace. Hlavní částí práce však 
bude porovnávací analýza možných forem správy, mezi přímou a nepřímou správou. 
Komparační analýza bude doplněna SWOT analýzou.        
 
 Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu: 

1. Definice správy a provozu bytového sektoru. 
2. Popis služeb a úkonů (přímých i nepřímých) spojených  se správou a provozem bytových 

domů. 
3. Současný stav správy a provozu bytových objektů. 
4. Současný stav uplatnění facility managementu v bytovém sektoru  
5. Možnosti zvýšení aplikace FM v bytovém sektoru, výhody uplatnění. 
6. Porovnání formy správy a provozu vlastním aparátem vs. outsourcingem (realitní 

agentury, FM subjekty) 
 
 
 
Rozsah průvodní zprávy: 30-35 stran  textu dle Směrnice děkana č.2/2006 „Zásady pro  

vypracování  bakalářské práce a interních předpisů Katedry 
městského inženýrství 
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