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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Práce se zabývá analýzou pražského trhu s ubytováním, které je nabízené přes platformu Airbnb. 
Analýzu sdílené ekonomiky považuji za velmi aktuální a přínosnou. Autorka využívá bohatý dataset 
zahrnující 12 tisíc pozorování (v databázi Airbnb k prosinci 2018), kde jsou uvedeny veškeré 
informace o jednotlivých nabídkách ubytování, tj. nejen cena, ale i atributy ubytování, informace o 
hostiteli a GPS souřadnice. Práce zahrnuje popis pražského trhu s ubytováním nabízeným přes 
Airbnb a pomocí hédonického modelu zjišťuje faktory, které určují cenu tohoto typu ubytování.  
 
Velká pozornost (téměř polovina práce) je věnována právě modelu hédonické ceny, někdy zahrnující 
až zbytečně zdlouhavý popis výsledků či proměnných, zatímco malá část (5 stran) diskutuje možnosti 
regulace nabídky ubytovacích služeb přes Airbnb v Praze, které by mělo být hlavním tématem práce 
vzhledem k jeho názvu. Nedostatečně propracovanou analýzu této části vidím jako slabinu práce. 
 
Contribution 
Téma ubytování přes Airbnb v Praze bylo již do určité míry zpracováno v analýze Institutu plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy (IPR, 2018), která popisuje tento trh a diskutuje dopady na trh bytů 
v dlouhodobém pronájmu.  IPR (2018) také porovnává potenciální výnosy dlouhodobého pronájmu a 
krátkodobého pronájmu přes Airbnb, ovšem pouze pomocí průměrného nájmu. Diplomová práce na 
tuto analýzu navazuje, přičemž při popisu pražského trhu používá často argumenty zmíněné v analýze 
IPR.  
Práce však jako první zpracovává rigorózní analýzu determinantů ceny ubytovacích zařízení 
nabízených přes Airbnb v Praze pomocí modelu hedonické ceny, což je jistě přínosné a zajímavé. 
Existují však i jiné studie, které tuto metodu použily pro data z Airbnb v jiných městech, takže použití 
této metody na data z Airbnb není novinkou. 
Hlavním tématem práce měla být diskuse regulace ubytovacích služeb nabízených přes Airbnb a 
návrh nástrojů, které povedou k efektivní regulaci. Tato část ovšem zůstává pouze u jednoho návrhu 
na regulaci počtu dnů, kdy mohou hostitelé své ubytovací kapacity pronajímat, přičemž tato část má 
metodologické nedostatky (viz níže). Autorka jistě mohla analyzovat různé návrhy a porovnat je. 
Poněkud zarážející je název kapitoly „Návrh optimálního zdanění“, kdy se nejedná o diskusi zavádění 
různého zdanění, ale navrhuje omezení počtu dnů, kdy je možné ubytovací kapacity pronajímat. 
 
 
Methods 
Autorka používá metodu hedonické ceny k tomu, aby stanovila determinanty ceny ubytování 
nabízených přes Airbnb. Tato metoda má své předpoklady a trh Airbnb je ideální pro analýzu touto 
metodou, disponuje mnoha pozorováními a má některé charakteristiky dokonale-konkurenčního trhu. 
Autorka diskutuje možnost prostorové autokorelace, kdy blízká pozorování sdílejí stejné 
nepozorovatelné charakteristiky a vzhledem k rozsáhlosti matice sousedství pro celý dataset počítá 
prostorovou autokorelaci reziduí pouze pro podsoubory dat (to je pochopitelné). Nicméně nikde v práci 
není zmíněno, jaké váhy autorka používá, což je důležité zmínit pro tento typ testu.  
 
Autorka navrhuje použítí interakcí proměnných, nicméně tuto myšlenku ihned zavrhne vzhledem 
k vysokému počtu proměnných v modelu. Domnívám se, že vytipování vhodných interakčních členů 
by bylo zajímavé a model obohatilo.  
 
Autorka vždy ukázala pro každý soubor dat pouze jednu specifikaci, přičemž popsala jakým způsobem 
se k dané specifikaci dostala. Je otázkou, zda by nebylo vhodné prezentovat více specifikací, aby 
čtenář viděl, že jsou efekty robustní. 
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U některých proměnných lze diskutovat problém endogenity. Například proměnná Storno, která 
popisuje situaci, kdy lze pobyt stornovat bez poplatků. Tato proměnná má neočekávaný negativní 
efekt na cenu. Důvod může být prostý, u hodnotnějších ubytování jsou náklady příležitosti vyšší, tudíž 
hostitelé vyžadují storno poplatky, u méně hodnotnějších je nevyžadují. Podobná endogenita může 
být uvažována v případu proměnné Kauce, Počet recenzí a Rating. Dražší ubytování mohou mít méně 
hostů a tím pádem i méně recenzí. Do Ratingu může být zahrnuta i cena ubytování. Tyto endogenní 
proměnné by tedy měly být podle mého názoru z modelu vypuštěny. 
 
Jelikož při stanovení ceny se mohou hostitelé inspirovat cenami nabízených podobných ubytování 
v okolí, možným rozšířením práce by mohla být analýza konkurence při stanovení ceny ubytování a 
tedy mezi determinanty by kromě atributů ubytování, hostitele a lokace byla i cena (a případně i 
ostatní proměnné) okolních ubytovacích zařízeních převážené maticí sousedství. Autorka by pak 
odhadovala model pomocí nástrojů prostorové ekonometrie.  
 
Co se týče druhé části, kdy se diskutují dopady omezení počtu dnů, kdy hostitelé mohou pronajímat 
své ubytovací kapacity, a optimální počet dnů je nastaven tak, aby příjmy z krátkodobého pronájmu 
přes Airbnb nepřevýšily ročně příjmy z dlouhodobého pronájmu, autorka podle mého názoru 
neuvažuje jeden důležitý aspekt. Při plošném omezení počtu dnů nabízeného ubytování se omezí 
nabídka na trhu ubytování Airbnb a toto omezení nabídky může vést ke zvýšení ceny za krátkodobý 
pronájem. Je tedy možné, že i při navrhované regulaci by výnosy z krátkodobého pronájmu převýšily 
výnosy z dlouhodobého pronájmu.  
 
Literature 
Autorka cituje relevantní zdroje, které se zabývaly podobným tématem, nicméně i zdroje níže by stály 
za zmínění. Bylo by vhodné zmínit i zdroje, které diskutují dopady Airbnb (většina nedávných studií 
diskutuje dopad Airbnb na trh s ubytováním).  
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Manuscript form 
Práce má jasnou strukturu. Občas se objevují překlepy a chyby ve formátování. Autorka ne vždy cituje 
správně, např. používá závěry analýzy IPR, nicméně neocituje správně danou analýzu, dále na str. 60 
diskutuje dokument vydaný Finanční správou, aniž by jej správně ocitovala, podobně to je i s webovou 
stránkou Sreality. Reference v části Použitá literatura nejsou konzistentní, tj. nemají vždy stejný 
formát. V některých případech nejsou uvedeny všechny informace nebo jsou uvedeny nesprávné 
informace (např. Gillen et al. 2001). 
 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
Tato diplomová práce obohacuje literaturu analyzující determinanty ceny ubytování nabízeného přes 
Airbnb, a to analýzou dat v Praze. Vzhledem k analýze IPR hl. m. Prahy (IPR 2018) a existenci 
ostatních studií, které aplikovaly model hedonického oceňování, však tato analýza není novinkou. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Chen%2C+Yong
https://www.emeraldinsight.com/author/Chen%2C+Yong
https://www.emeraldinsight.com/author/Xie%2C+Karen
https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2016-0606
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Práce měla dobrý záměr diskutovat regulaci trhu Airbnb, ale tato část by podle mého názoru měla být 
rozpracována mnohem podrobněji. 
 
Možné otázky k diskusi během obhajoby: 
 

• Jaký je pohled autorky na problém endogenity některých proměnných? 
• Dokázala by autorka navrhnout způsob, jakým by bylo možné odhadnout reakci ceny na trhu 

Airbnb při omezení počtu dnů nabízeného ubytování? 
• Pokud by byl trh Airbnb dokonale-konkurenční, výnosy by měly být na úrovni nákladů 

příležitosti (což můžou být právě výnosy z dlouhodobého pronájmu). Proč tomu tak není? 
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