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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma diplomové práce je v dnešní době aktuální a hojně diskutované. 
 

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

metody 

Téma je náročné, a to nejenom po stránce obsahové, ale i po stránce metodologické, kdy je 
nutné zkoumat danou problematikou po stránce právní, tak i ekonomické. Student si vytyčil 
jako cíl své diplomové práce: „…zhodnotit, jakým způsobem by měly být služby typu Uber a 

Airnbnb zregulovány, aby společnost těžila z všeobecně prospěšných inovací, které 

přinášejím a zároveň nebyly ohroženy hodnoty, které právní řád tradičně chrání“. 
V diplomové práci však nejsou uvedeny metody, které budou při řešení diplomové práce 
použity.  
 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je přehledně členěna do 4 očíslovaných kapitol a podkapitol, díky kterým 
je práce přehledná. V obsahu je však nelogicky uvedena kapitola obsahu. 
Z hlediska formální stránky je práce dobře zpracována až na použité zdroje. 
 

4. Vyjádření k práci 

V diplomové práci je určen pouze cíl, ale nejsou určeny metody, které budou při zpracování 
práce použity. Student v diplomové práci pouze obecně nastínil, jak bude postupovat při 
zpracování své diplomové práce.  
Student správně citoval používané zdroje, avšak ne všechny zdroje jsou uvedeny. Např. na 
v použitých zdrojích, na str. 56, není uvedeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
27.září 2017 č.j. 7 Cmo 185/2017-507. 
V práci jsou uvedeny nevhodné věty a souvětí. Např. na str.53: „Stejně tak se nelze tvářit, že 

poskytování ubytovacích služeb…“ Anebo na str. 54: „Bohužel mám zároveň pocit… 
Nezbývá než doufat, že se aktivita vlády v této oblasti zvýší, aby Česku neujel vlak.“ 
Práce je přehledná a obsahově vyvážená. I přesto, že práce obsahuje několik výše uvedených 
chyb, tak je zpracována přehledně a je obsahově vyvážená.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl diplmové práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Samostatnost studenta nemohu hodnotit, protože 
jsem nebyla v pozici vedoucího diplomové práce.  
Práce je originálním dílem autora, protože systém 
SIS vygeneroval nejvyšší dosaženou míru 
podobnosti: < 5%. 

Logická stavba práce Práce je přehledně členěna do kapitol a podkapitol. 
Na začátku práce je uveden úvod, ve kterém je 
uveden cíl diplomové práce. Použité metody v práci 
uvedené nejsou. 



  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Student zpracoval svou práci na základě nejen 
českých zdrojů, ale i zahraničních. Citace jsou 
správně uvedeny až na pár vyjímek, kdy nejsou 
některé zdroje uvedeny v poznámce pod čarou, jako 
je tomu v ostatních případech. Např. na str. 26 je 
uveden zdroj v textu, a ne v poznámce pod čarou, 
jako je tomu v jiných částech DP. Na str. 56 není 
uveden použitý zdroj, který je uveden na str. 26.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je na dobré úrovni, a to 
zejména po stránce ekonomické.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Diplomová práce po formální stránce je dobrá, avšak 
z typografického hlediska nejsou zdroje upraveny. 

Jazyková a stylistická úroveň V práci se vyskytují nevhodné věty a souvětí. 
Z tohoto důvodu hodnotím jazykovou a stylickou 
úroveň jako dostatečnou. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Otázky k obhajobě: 

1. Co patří mezi největší přínosy sdílené ekonomiky a z jakého důvodu? 
2. Co je hlavním předpokladem pro využití potenciálu sdílené ekonomiky a proč? 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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