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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
 
Studentka zpracovala práci na velmi originální a aktuální téma. Jedná se o první empirickou práci 
zabývající se problematikou zdanění ubytovací služby Airbnb v České republice. Zdanění Airbnb je 
diskutováno ze všech možných úhlů v široké daňové i nedaňové společnosti a práce studentky má 
přínos nejen do akademické sféry, ale přináší i návrh praktického využití. Studentka se v práci 
zaměřuje na pražský trh s ubytováním. Studentka pro práci nejprve vytvořila unikátní datový soubor 
zaměřující se na pražský trh, který následně empiricky analyzovala pomocí hedonického modelu. 
Následně jsou výsledky použity dále při navržení optimálního zdanění.  
 
Methods 
 
Studentka v práci používá adekvátní metody. Empirická analýza dat je následně využita pro navržení 
regulace trhu s peer-to-peer ubytováním a zároveň pro navržení optimálního zdanění. Nejedná se 
tedy jen o analýzu pro analýzu, ale o smysluplné využítí pracně nasbíraného datového souboru.  
 
 
Literature 
 
Literatura na toto téma, respektive literatura na toto téma zaměřující se na český trh, v součané době 
zatím víceméně neexituje, jelikož je velmi složité, sesbírat dostatek dat. Studentka proto velmi vhodně 
zanalyzovala dostupnou podobnou literaturu zabývající se reguací Airbnb trhu v zahraničí. A zároveň 
se při sestavování modelu inspirovala literaturou zabývající se oceněním krátkodobých nájmů, jelikož 
studie zabývající se determinanty stanovení ceny ubytování přes Airbnb je zatím pouze jedna. Což 
také ukazuje na unikátnost této práce. 
 
Manuscript form 
 
Práce je velmi přijemně čitelná, zajímavá. Práce je napsána srozumitelně a obohacena o spoustu 
zajímavých faktů, z čehož je poznat, že studentku psaní práce bavilo a zajímalo. Text je velmi dobře 
strukturovaný a jednotlivé části práce na sebe plynule navazují. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Práce je napsána velmi pěkně. Jedná se o jednoznačně velmi přínosnou práci na aktuální téma. 
Z práce je cítit, že studentce je téma daní blízké a že má v této oblasti přehled. Studentka pracovala 
velmi samostatně. Velmi oceňují sesbírání dat pro vypracování práce. Studentka pravidelně 
komunikovala a na práci pracovala po celý rok, z toho důvodu nemám k práci žádné připomínky, 
jelikož všechny již byly do práce zapracovány. Vzhledem ke své unikátnosti se domnívám, že bude 
možné část práce publikovat.  
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 30 

Methods                       (max. 30 points) 30 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 100 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) A 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 

TOTAL GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 

 


