
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 

Jméno diplomanta/diplomantky: Adam Zábranský 
Téma práce: Vybrané aspekty sdílené ekonomiky s důrazem na Airbnb 

a Uber 
Rozsah práce: 116 153 znaků včetně mezer 
Datum odevzdání práce: 27.6.2019 elektronická verze, 27.6.2019 tištěná verze 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma tzv. sdílené ekonomiky je novou, a hlavně dynamicky se rozvíjející oblastí. Téma 
považuji za velmi aktuální. Zpracování z pohledu ekonomické podstaty fenoménů Airbnb a 
Uberu a možností jejich regulace právními normami je rovněž nezvyklé a nové. 

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

metody 

 
Téma „sdílené ekonomiky“, či jak diplomant podle mého názoru výštižně pojmenovává 
„ekonomiky platforem“ považuji za náročné na teoretické znalosti pro prolínání se 
jednotlivých právních institutů a dosah do značné části českého právního řádu, a stejně tak 
pro náročnost na definování vlastní ekonomické podstaty, beneficientů nebo třeba 
soutěžitelů v tomto odvětví hospodářství.  
Diplomant pracoval metodou komplexních literárních rešerší z knih, právních předpisů, statí 
nebo judikatury, apod.). Diplomant užil metody komparace a syntézy. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna systematicky po kapitolách a subkapitolách, jazykově i typograficky je 
práce zpracována výborně.  
Diplomová práce je uspořádána předhledně a systematicky. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Obsahově je práce vyvážená a zpracována v logických celcích. Diplomant v prvním bloku 
popsal a analyzoval vlastní pojem ekonomika platforem, popsal přínosy této nové části 
hospodářství (nižší ceny pro zákazníky, efektivnější využití majetku, apod.) i negativa, která 
ekonomika platforem přináší u analyzovaných platforem (nižší výběr daní, slabší ochrana 
zákazníka, apod.). Druhý blok práce je pak věnován možnosti regulace služeb 
poskytovaných platformami Uber a Airbnb, kde po analýze činnosti a regulace obou 
platforem autor nabídl návrhy právní úpravy jejich činnosti. 
 
     

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem diplomanta bylo „… co možná nejobjektivněji 

zhodnotit, jakým způsobem by měly být služby typu 

Uber a Airbnb zregulovány, aby společnost těžila z 

všeobecně prospěšných inovací, které přinášejí, a 

zároveň nebyly ohroženy hodnoty, které právní řád 



  

tradičně chrání. Jinými slovy, budu se nejprve snažit 

analyzovat rozdíly v regulaci tradičních a nových 

služeb a následně vyhodnotit, jestli je takto nastavená 

regulace férová a smysluplná.“.  
Podle mého názoru se tento záměr diplomantovi 
podařilo dosáhnout. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Splněno 

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

Autor využil dostatečné množství národních i 
cizojazyčných zdrojů 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Výrazně nadstandardní úroveň 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Výborná 

Jazyková a stylistická úroveň Výborná 
 

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 doplňující 
otázky při obhajobě. 

 
Otázka k zodpovězení: 
Jaké problémy se mohou objevit u přenesení poplatkové povinnosti (za pobyt) na digitální platformu 
a jak by mohly být podle diplomanta řešeny. 
 
 
V Praze dne 27.srpna 2019 
 

_________________________ 
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


