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1. Aktuálnost (novost) tématu

Téma, které si diplomantka vybrala, je velmi aktuální a výrazně proměnlivé v čase. U obou 
podtémat se objevují silné tendence k regulaci právními předpisy a u obou témat se 
objevují nové přístupy v judikatuře, definující míru přípustné míry realizace sdílených 
služeb (dá-li se to tak zvláště u Uberu takto označit).

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody

Vzhledem k tomu, že se jedná o dva způsoby aktivit (resp. realizace sdílených služeb), 
jejichž definice je stále obtížná, vyžalovalo téma znalost jednotlivých právních institutů i 
systému právního řádu, aby mohly být uvedné aktivity analyzovány. Zkoumané téma bylo
podrobeno i pohledu technickému, tedy způsobu vlastní faktické realizace aktivit, 
odlišného od „klasických“ právních konstrukcí zejména nájmu.

3. Formální a systematické členění práce

Jazykově i typograficky je práce zpracována nadstandardně. Diplomantka práci uspořádala 
předhledně a systematicky. 

4. Vyjádření k práci

Práce popisuje aktuálně diskutovaná témata populárních sdílených služeb – Uberu a 
Airbnb. Lze říci, že cíl diplomové práce, který si diplomantka vytkla, práce naplnila, neboť
autorka chtěla „na podkladě objasnění pojmu sdílené ekonomiky popsat její vybrané 
aspekty a zmapovat současné regulace v této oblasti s přesahem do jejich budoucího 
možného vývoje.“.
Diplomantka definovala pojem sdílená ekonomika, stručně představila historické a 
socioekonomické aspekty a následně analyzovala problematiku služeb nabízených 
společností Uber, resp. Airbnb.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Splněn
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství

Splněno, práce vyhovuje

Logická stavba práce Výborná
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Autorka využila dostatečné množství národních i 
cizojazyčných zdrojů



Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Postačující

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Výborná

Jazyková a stylistická úroveň Výborná, bez připomínek

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Navržený klasifikační stupeň Výborná v případě zodpovězení doplňujících 
otázek při obhajobě

Otázka k zodpovězení:
Jaké jsou možnosti právního postupu sousedů v bytovém domě proti hlučným klientům Airbnb a 
podobných služeb?
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