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Anotace 

Daná bakalářská práce má za cíl prozkoumat a rozebrat vliv krátkodobého pronájmu ubytování 

přes Airbnb na život místních obyvatel Smíchova, který je jednou z pražských čtvrtí. V 

teoretické části práce se věnuji tématu soužití s Airbnb, jaký vliv má na život obyvatel 

turistických destinací, jaké problemy jsou s tím spojené a jak se evropské státy snaží tento 

problém vyřešit. Pracuju s pojmy gentrifikace, ontologické bezpečí a turistifikace. 

Druhá část práce je analytická. Nejprve popisuji metodologii mého výzkumu. Další část textu je 

analýza dat získaných pomocí polostrukturovaného rozhovoru s místními obyvateli žijícími na 

Smíchově. Na konci práce jsou sepsány výsledky studie, které jsou spojeny s informacemi 

z teoretické části. 

Je třeba poznamenat, že výzkum byl proveden v době lockdownu v České republice. 

   

Annotation 

The bachelor thesis aims to examine and analyze the impact of short-term rental accommodation 

via Airbnb on the lives of local residents of Smíchov, which is one of Prague's districts. The 

theoretical part of the thesis analyzes the topic of coexistence with Airbnb, what impact it has on 

the lives of residents of tourist destinations, what problems are associated with it and how 

European states are trying to solve this problem. In this thesis I use terms gentrification, 

ontological safety and touristification.  

The second part of the thesis is analytical. Firstly, I describe the methodology of my research. 

Another part of the text is the analysis of data obtained by semi-structured interviews with locals, 

who are living in Smíchov. The results of the research are predented at the end of the thesis, 

these results are associated with information from the theoretical part. 

It should be noted that the research was conducted during the lockdown in Czech Republic. 

 

Klíčová slova 

Airbnb, turistifikace, externality, Praha, gentrifikace 
 

Keywords 

Airbnb, touristification, externalities, Prague, gentrification 

 

Title/název práce 

Life with Airbnb on Smichov (Prague 5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu bakalářské práci docentu Jakubu Grygarovi za 

pomoc a dohled nad procesem psaní práce, cenné rady a nápady. Také bych chtěla poděkovat 

účastníkům výzkumu. 



 

Obsah 

1. Úvod ......................................................................................................................................................... 9 

2. Cíl práce a výzkumné otázky ............................................................................................................... 10 

3. Teoretická část ...................................................................................................................................... 11 

3.1. Teoretický kontext ................................................................................................................................... 11 

3.2. Vliv COVID-19 ......................................................................................................................................... 13 

3.3. Regulace Airbnb....................................................................................................................................... 14 

3.3.1. Paříž ...................................................................................................................................................... 14 

3.3.2. Amsterdam ........................................................................................................................................... 14 

3.3.3. Berlín .................................................................................................................................................... 15 

3.3.4. London .................................................................................................................................................. 15 

3.3.5. Praha ..................................................................................................................................................... 15 

4. Metodologická část ........................................................................................................................... ....17 

4.1. Metodologie výzkumu .............................................................................................................................. 17 

4.2. Data a jejich vytvářeni ............................................................................................................................. 17 

4.3. Výběr a popis terénu ................................................................................................................................ 17 

4.4. Výběr účastníků výzkumu....................................................................................................................... 19 

4.5. Charakteristika účastníků výzkumu ...................................................................................................... 19 

4.6. Rozhovor ................................................................................................................................................... 20 

4.7. Analýza ..................................................................................................................................................... 20 

4.8. Mediální obraz Airbnb v české žurnalistice .......................................................................................... 23 

4.9. Analýza bytového fondu (terénní sonda) ............................................................................................... 25 

5. Analytická část ...................................................................................................................................... 29 

5.1. Negativní aspekty soužití s Airbnb ......................................................................................................... 29 

5.2. Pozitivní aspekty soužití s Airbnb .......................................................................................................... 31 

5.3. Proměny na Smíchově ve vztahu k rozsahu působení Airbnb ............................................................. 31 

5.4. Kvalita každodenního života účastníků výzkumu ................................................................................. 32 

5.5. Situace s Airbnb v době pandemie a COVID ........................................................................................ 34 

5.6. Názor účastníků výzkumu na Airbnb celkově, a na otázku, jestli je nutné  provoz Airbnb v Praze 

právně regulovat .................................................................................................................................................... 35 

6. Závěr ...................................................................................................................................................... 38 

Použitá literatura ........................................................................................................................................... 42 

Seznam příloh ................................................................................................................................................ 47 

Přílohy ............................................................................................................................................................ 48 

Příloha č. 1: Projekt bakalářské práce ................................................................................................................ 48 

Příloha č. 2: Plan polostrukturovaného rozhovoru ............................................................................................ 53 

Příloha č. 3: Seznam  grafů a t bulek ................................................................................................................... 55 



9 

 

1. Úvod 

Platforma Airbnb byla založena v roce 2008. Jejími zakladateli jsou Brian Chesky, Joe Gebbia a 

Nathan Blecharczyk. Poskytovali ubytování cizím lidem ve svém bytě a to je přivedlo k 

myšlence nového podnikání. Původní název byl AirBed & Breakfast (Airbnb newsroom, 2020). 

Do České republiky Airbnb vstoupila v roce 2009.  

Nejprve bylo možně přes Airbnb pouze pronajmout volný pokoj v bytech rezidentů. Cílem 

původní ideje bylo vytvořit novou alternativu k cestovnímu ruchu, tzv. sdílené bydlení a umožnit 

cestovateli komunikace s místními obyvateli a skutečně zažít kulturu země, do které vycestoval 

(Ibid).  

S postupem času se však situace výrazně změnila. V současné době platforma Airbnb dává 

cestujícím možnost pronajmout si nejen volné pokoje, ale také celé byty či domy. Podle 

statistiky datového portálu airdna.co
1
 v Praze k 27. 8. 2020 z nabídek krátkodobého pronájmu 

bytů či rodinných domů celých 84 % tvořily ty určené jen pro ubytování turistů. Tuto situaci 

ovlivnili také investoři, kteří začali kupovat byty v centrech populárních turistických destinací už 

se záměrem užít je pouze pro krátkodobý pronájem. Airbnb se tak u některých lidí změnila v 

podnikání, které jim přináší velmi dobrý příjem (Němec, 2020). Generální ředitel Airbnb Brian 

Chesky komentuje tuto situaci následovně: „Náš růst byl příliš rychlý, dělali jsme kvůli tomu 

velké množství chyb. Teď je třeba se poučit, posunout se dál a zamyslet se nad tím, jaký dopad 

má naše služba na města a komunity, které v nich žijí. Musíme začít znovu…” (Večeřa, 2020). 

 

 

 

  

                                                           
1
 Airdna je webovou stránkou, která poskytuje analytiku krátkodobého pronájmu bytů, pomocí této stránky lze 

prostudovat nejdůležitější trendy na trhu krátkodobého pronájmu bytů za poslední tři roky,  přesně pochopit, jak se 

toto odvětví vyvíjí atd. 
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2. Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem mé bakalářské práce je rozebrat současný vliv krátkodobého pronájmu ubytování přes 

Airbnb na život místních obyvatel Prahy 5, konkrétně na příkladu čtvrti Smíchov.  Ke dni 10. 12. 

2020 podle statistického portálu airdna.co na Smíchově je 389 aktivních nabídek ubytování, z 

čehož 86 % jsou celé byty nebo domy.  

Právě na Smíchově chci zjistit, jak krátkodobý pronájem ovlivňuje každodenní život místních 

rezidentů, pokusím se přispět k vysvětlení dosud neznámých aspektů soužití obyvatel s 

Airbnb. Konkrétně mám v plánu věnovat velkou pozornost absenci turistů kvůli Covid-19 a 

názorům místních obyvatel. Podle mého názoru v tom spočívá hlavní přínos mé bakalářské 

práce. 

 Stanovila jsem tyto výzkumné otázky: 

 Jak místní obyvatelé vnímají proměnu ve své čtvrti ve vztahu k rozsahu působení Airbnb?  

 Zda se nyní změnil přístup místních obyvatel k situaci během nepřítomnosti turistů?  

 Jaké aspekty soužití s Airbnb (pozitivní i negativní) definují účastníci výzkumu? 
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3. Teoretická část  

3.1. Teoretický kontext  

Rozhodla jsem se též zjistit, jak přistupují ke studiu tohoto problému v jiných zemích, s jakými 

teoriemi a koncepty pracují odborníci. Zajímá mě, jaké otázky byly položeny, jaké terény byly 

vybrány, kdo byli účastníci výzkumu, zda bych zde našla inspiraci pro můj výzkum. Vhodný 

studijní materiál jsem hledala pomocí klíčových slov „Airbnb, soužití s Airbnb a vliv Airbnb“.  

Jedním z prvních a nejcitovanějších výzkumů, jenž zkoumal důsledky soužití s Airbnb pro život 

místních obyvatel, je práce Augustína Cocola-Ganta (2015). Během svého výzkumu Cocola-

Gant uskutečnil 220 rozhovorů s respondenty, kteří bydlí nebo bydleli v historickém centru 

Barcelony. V současné době se v této části města pohybuje velký počet turistů, zejména těch, 

kteří si pronajímají bydlení prostřednictvím Airbnb. Po zpracování rozhovorů na základě názorů 

respondentů Cocola-Gant vymezil hlavní negativní externality soužití s Airbnb – jsou to 

například velká míra odstěhování rezidentů, privatizace veřejného prostoru, proměna 

infrastruktury centra města, proměna kulturního života místních obyvatel, hluk v noci a ráno a 

znečištění čtvrti.  

Velká míra odstěhování rezidentů ovlivňuje sociální sítě rezidentů a oslabuje soudržnost místní 

komunity. Podle výsledků výzkumu se ukázalo, že 65 % respondentů tím ztratilo více než 

jednoho přítele. Důležitým bodem však jsou důvody obyvatel, které vysvětlují, proč se jejich 

přátelé odstěhovali. Problémy související s bydlením, jako je cena nájemného nebo ukončení 

nájemní smlouvy představují 16,6 %, zatímco 45 % respondentů jako hlavní příčinu uvádí 

sousedské podmínky (Cocola-Gant, 2015).  

Proměna infrastruktury centra města spočívá v tom, že služby, které místní obyvatelé denně, 

potřebují (jako pekárny, lékárny, obchody s potravinami nebo farmářské trhy), přestávají 

existovat. Například obyvatelé uvádí, že v minulosti v oblasti La Boquería se nacházel trh, v 

současnosti jsou v této oblasti jen restaurace, a tak místní obyvatelé ztratili příležitost nakupovat 

čerstvé potraviny (Ibid).  

Výzkum však ukázal i některé pozitivní aspekty. Z pohledu města se obecně uznává, že růst 

Airbnb i dalších platforem pro krátkodobý pronájem znamená například podporu rekonstrukce 

budov a regenerace místních ekonomik, přináší příjem, nová pracovní místa pro rezidenty a 

celkovou ekonomickou dynamiku v dříve upadajících městských částech (Ibid).  

Na základě rešerše odborné literatury jsem identifikovala shodné negativní externality součástí 

soužití s Airbnb: 



12 

 

1. zvýšení nájemného za bydlení v těch částech města, kde je rozšířeno užívání služeb Airbnb; 

Během výzkumu v australském městě Byron Bay respondenti uvedli, že někteří rezidenti si již 

nemohou dovolit pronajmout nebo koupit byt v této oblasti. I když se v Byron Bay staví nové 

domy, respondenti uvedli, že tato nová výstavba je investory často absorbována jako rekreační 

ubytování, nikoli jako příspěvek k trvalé nabídce bydlení (Gurran, Zhang, et al., 2020, s: 12). 

2. gentrifikace; 

Umožnění přeměny tisíců bytových jednotek na turistické bydlení okamžitě vede  

k výraznému snížení bytového fondu dostupného pro dlouhodobý pronájem rezidentům  

a přímo přispívá k úbytku obyvatel v městských centrech, probíhá proces gentrifikace  

(Cocola-Gant, 2015: s. 19). Ten je přímým důsledkem zvýšení nájemného v centrálních částech 

města.   

Pojem gentrifikace v sociologii vytvořila Ruth Glass v roce 1964. Pojem byl vytvořen v době 

londýnské studie. Pojem gentrifikace Glass použila k popisu procesu, když byli chudí vyhnáni z 

částí Londýna, která se změnila na čtvrt pro bohatou třídu (Glass, 1964). 

Existuje několik hlanhích kritérií, podle kterých lze dojít k závěru, že v této oblasti probíhá 

proces gentrifikace: zvýšení nájemného nebo zvýšení cen nemovitostí ve čtvrti, sociální a 

ekonomické změny mezi obyvateli (například posuny věku, úrovně vzdělání a příjmů mezi 

obyvateli). Tento typ výzkumu je časově náročný, protože takové faktory lze identifikovat a 

analyzovat jenom během dlouhodobého pozorování čtvrti (Drew, 2019). 

3. eliminace soukromí rezidentů;  

To, že Airbnb umožňuje hostům žít jako místní obyvatelé, znamená, že turisté i místní obyvatelé 

mohou častěji využívat stejná zařízení, infrastrukturu a služby. To však vyvolává nespokojenost 

místních obyvatel (Bouchon, Rauscher, 2019: s. 14). Tento faktor může negativně ovlivnit pocit 

ontologického bezpečí obyvatel.  

Anthony Giddens je považován za osobu, která zavedla termín ontologické bezpečí do 

sociologie. Ontologická bezpečnost je podle Giddense definována jako chápání sociální reality 

v jednoduchých a předvídatelných kategoriích pro lidi. Lidé mají tendenci udržovat bezpečnost 

osobního já. Výsledkem je, že se lidé cítí v bezpečí, když cítí pořadí a předvídatelnost svého 

místa ve společnosti, zemi, regionu a ve světě. Jakékoli neobvyklé a destruktivní události 

ovlivňují podstatu rutiny, čímž vytvářejí pocit nejistoty a vedou k ontologické nejistotě. V tomto 

případě se jedinec  znovu ocitá v situaci, kdy je nucen vrátit se k rutinním interakcím, aby 
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obnovil svůj pocit „já“ a v důsledku toho ontologickou bezpečnost. Jak poznamenává Giddens, 

„domov“ je vnímán jako takový pouze tehdy, když si člověk uvědomí, že je „obydlí“, které má 

díky svým způsobům využití v lidské činnosti řadu charakteristických vlastností, „domov“ je 

ústředním bodem procesu sebestabilizace (Giddens,1991).  Giddens zavádí pojem „přítomnost-

existence“ jako charakteristiku sociální interakce. Například byt má své vlastní zóny — oddělené 

místnosti, ve kterých mohou lidé odpočinout, ale samotná myšlenka společného života znamená 

vysoký stupeň „přítomnost-existence“. Existují také nucené „přítomnost-existence“, například ve 

věznicích nebo psychiatrických klinikách (Giddens,1984). Vznik Airbnb a přítomnost turistů v 

domech místních rezidentů lze nazvat porušením jejich ontologické bezpečnosti a příkladem 

nucené „přítomnost-existence“ místních obyvatel s cizinci, neboli turisty, protože jejich rutina a 

soukromí jsou porušovány.  

4. snížení kvality života rezidentů; 

Studie Gurran, Zhang et al. (2020) zachytila rostoucí stížnosti obyvatel na asociální chování 

návštěvníků, hluk, psy, problémy s likvidací odpadů a nelegální parkování (od dubna 2016 do 

prosince 2017 se počet výpisů zvýšil o 278 %). 

5. turistika / transformace původně obytných oblastí na turistické oblasti;  

Transformace měst do značné míry probíhá v souladu se zjevnými preferencemi spíše turistů než 

místních obyvatel. Pod transformací měst rozumím nárůst terénních aktivit, počtu kaváren a 

restaurací ve městech (Bouchon, Rauscher, 2019: s. 15).  

Guerreiro a Marques (2020) definují turistifikace jako „ následky, ke kterým dochází v důsledku 

zvýšení počtu turistů a podniků cestovního ruchu na konkrétním území” (Guerreiro, Marques, 

2020: s.18). Například v centru Prahy, na Staroměstském náměstí, jsem mnohokrát viděla muže 

v kostýmu medvěda, byl tam pro zábavu turistů, fotili se s ním za peníze. Všimla jsem si také 

četných reklam na Václavském náměstí s exkurzemi. Pokud jde o můj terén, Smíchov, kde 

bydlím, napočítala jsem více než 10 kaváren, restaurací a barů; před covidem a lockdownem 

jejich návštěvníky byli téměř vždy turisté. Nyní je samozřejmě mnoho zařízení zcela uzavřeno.  

3.2. Vliv COVID-19  

V současné době je vcelku obtížné (nebo zcela nemožné) cestovat, turistický ruch po celém světě 

se skoro zastavil. Kvůli pandemii COVID-19 klesl mezinárodní cestovní ruch  

v první polovině roku 2020 o 65 % ve srovnání s údaji z roku 2019 (Aref, 2020). Taková situace 

by mohla mít pozitivní dopad na obyvatele Prahy, kteří čelili problémům spojeným se soužitím s 
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Airbnb. Nepřítomnost turistů může dočasně vyřešit některé problémy, se kterými se obyvatelé 

před pandemií potýkali. Například absence turistů může snížit hluk v domech a na ulici, 

obyvatelé se budou moci cítit doma bezpečně a pohodlně, protože turisté téměř úplně zmizeli z 

jejich domovů a životů.  

3.3. Regulace Airbnb  

Airbnb se rozvíjé rychle a stává se nekontrolovatelným, což vede k výše popsaným problémům. 

Proto se nyní mnoho zemí snaží dostat z této situace pomoci regulací provozu Airbnb 

(Guttentag, 2013). Paříž, Amsterdam, Berlín, Londýn a několik dalších populární mezi turisty 

měst zaslaly společnou stížnost na platformy pro krátkodobý pronájem orgánům EU s odkazem 

na to, jaké problémy Airbnb a podobné platformy přinášejí městům a místním obyvatelům 

(Henley, 2019). K této stížnosti se připojila i Praha (Johnston, 2020).  

Jefferson-Jones (2015) identifikuje tři možné druhy regulace platforem pro kratkodobý 

pronajem: zákaz provozu,  povolení s určitými omezeními  a laissez-faire. Většina zemí se v 

současné době snaží omezit provoz platforem pro kratkodobý pronajem zavedením různých 

právních a regulačních omezení (Guttentag, 2013).  

3.3.1. Paříž 

Od 1. ledna roku 2021 v Paříži a dalších čtyřiceti sedmi francouzských městech si majitelé 

budou moci pronajmout celý objekt svého trvalého bydliště na maximálně 120 dní za kalendářní 

rok. Pronájem samostatného pokoje nebo pokojů v bytě nebo domě je povolen po celý 

kalendářní rok. Tento zákon byl přijat na základě rozhodnutí nejvyššího soudu ve Francii. 

Evropský nejvyšší soud také potvrdil toto rozhodnutí ve prospěch Paříže. Všechny tyto zákony a 

omezení jsou zaměřeny na řešení problému nedostatku bytů k dlouhodobému pronájmu (Rivera, 

2021). 

3.3.2. Amsterdam  

V centrálních oblastech Amsterdamu si od 1. července roku 2020 nebude možné pronajmout 

ubytovaní na krátkou dobu prostřednictvím  platformy Airbnb. Účelem těchto omezení je snaha 

státu se zmírnit negativní dopady cestovního ruchu na centrum města a zejména na místní 

obyvatele, jejich pohodlí a život. 

V ostatních částech města je povoleno si pronajmout jednu bytovou jednotku na krátkou dobu 

pouze na třicet dní v kalendářním roce. Maximální počet hostů v jedné bytové jednotce jsou čtyři 

osoby. Chcete-li si pronajmout být či dům pomoci Airbnb, musíte získat speciální povolení. 
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Dalším prostředkem boje proti overturismu v Amsterdamu je zákon zakazující otevírání nových 

turistických podniků, jako jsou obchody se suvenýry, půjčovny kol atd (Smith, 2020). 

3.3.3. Berlín 

V roce 2016 Berlín zavedl zákon, který zakazoval pronájem celých bytů či domů na krátkou 

dobu prostřednictvím platformy Airbnb. Podle zákona byla jedinou možnou podmínkou pro 

pronájem bydlení to, že tam musí hostitel bydlet s turisty. To znamená, že se město pokusilo 

vrátit k původní myšlence Airbnb - pronajmout volné pokoje nebo prostory v místě trvalého 

bydliště. Taková přísná omezení ovlivnila počet přicházejících turistů do města. Kvůli čemu  v 

roce 2018 byla pravidla uvolněna. Nyní si lze pronajmout byty, ale je nutně nejprve získat 

speciální povolení od města. Majitel si může pronajmout současně maximálně dva byty či domy 

přes Airbnb na krátkou dobu. Termín na pronajem pro druhou nemovitost je ale omezen na 90 

dní v kalendářním roce (Beck, 2018). 

3.3.4. London  

Londýn má také limit pronájmu pro jednu bytovou jednotky na kalendářní rok. Maximální doba 

pro pronájem celé bytové jednotky na krátkou dobu je 90 dnů. Tato omezení se však vztahují 

pouze na byty a domy v lokalitě Velký Londýn (the Greater London area) a při pronájmu celé 

bytové jednotky. Zákon však umožňuje pronajmout jeden nebo dva pokoje v byte nebo dome na 

krátkou dobu po celý rok. Toto pravidlo lze ale obejít získáním povolení od města k překročení 

limitu. Překročení limitu bez povolení hrozí vysokou pokutou a následným zákazem pronajímání 

nemovitosti na krátkou dobu přes platformu Airbnb (Luckey, 2021).  

3.3.5. Praha 

V současné době v České republice neexistuje žádný zákon ani omezení týkající se provozu 

Airbnb a dalších platforem pro krátkodobý pronájem bydlení. Loni byly do Poslanecké 

sněmovny předloženy k projednání návrhy zákonů, jejichž účelem je zavedení regulačních 

aspektů provozu Airbnb a dalších podobných služeb. Autoři zákona považují za hlavní 

argumenty pro schválení a důležitost zákona pokles dostupnosti bytů k dlouhodobému pronájmu 

v celé České republice, tato situace je akutní zejména v centrálních částech Prahy (Ježek, 2020). 

Taková situace zároveň s sebou nese změny obytných zón na turistické, což jsou přímé projevy 

procesů turistifikace a gentrifikace, o kterých bylo zmíněno výše.  

Účelem navrhovaných zákonů je také skutečnost, že osoba, která pronajímá byty, bude oficiálně 

podnikatelem. Nyní to není povinné. Tímto budou uloženy nové povinnosti, které jsou zaměřené 
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na pohodlnější a mírové soužití místních obyvatel s turisty. V případě porušení povinností bude 

majiteli uložena pokuta nebo jiné tresty stanovené zákonem. Autoři zákona tvrdí, že 

transformace krátkodobého pronájmu bytů prostřednictvím Airbnb a jiných platforem 

v  podnikatelskou sféru bude mít pozitivní dopad na rozpočet, protože noví podnikatelé budou 

platit daně. 

Autoři zákona tvrdí, že zkušenost jiných evropských zemí a měst, která již boujují s negativními 

dopady provozu Airbnb na sociální a ekonomické aspekty života místních obyvatel a města 

celku, jim hodně pomohla při sestavení a psaní textů zákonů (Ibid). 
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4. Metodologická část 

4.1. Metodologie výzkumu 

V rámci své bakalářské práce používám kvalitativní metodu sběru dat. „Kvalitativní výzkum se 

snaží porozumět světu a toto porozumění zprostředkovat...“ (Novotná, Špaček, et al., 2020: s. 

260). Podle autorů má kvalitativní výzkum za úkol odpovědět na otázky Co, Kdo, Jak, Kde, Kdy 

a Proč. To znamená, že pomocí kvalitativního výzkumu je možné pochopit a interpretovat 

sociální realitu lidského života: porozumět tomu, jak jedinci chápou, vnímají, interpretují věci a 

svět jako celek, což umožnuje „...zohlednění kontextů a různosti (životních) situací a pozic…“ 

(Ibid: s. 262).  

4.2. Data a jejich vytvářeni  

Pro sběr dat byla zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru, zároveň jsem udělala 

obsahovou analýzu českých médií na téma Airbnb a provedla terénní sondu.  

Výzkumný rozhovor umožňuje objevit zajímavá témata a dává volnost přizpůsobit otázky 

konkrétní situaci. Dále umožňuje pochopit, jak účastník výzkumu nahlíží na danou 

problematiku, co považuje za důležité při líčení své vlastní zkušenosti (Bryman, 2012: s. 471).  

Polostrukturovaný rozhovor má předem daný soubor témat a baterii otázek. Jejich pořadí ovšem 

může být měněno, některé otázky mohou být vynechány, nebo naopak přidány. Záleží především 

na dané sociální situaci a ochotě učatníka výzkumu. Hlavní výhodou polostrukturovaného 

rozhovoru je především jeho flexibilita a fakt, že polostrukturovaný rozhovor poskytuje 

příležitost k zevšeobecnění získaných dat a jejich dalšímu využití na větší část zkoumané 

populace (Jeřábek, 1993: s.73).  

Za nevýhody polostrukturovaného rozhovoru se považuje jeho psуchická i časová náročnost, 

existuje možnost zkreslení získaných dat v důsledku nepochopení otázky účastníkem výzkumu 

(Ibid).   

4.3. Výběr a popis terénu 

Jako výzkumný terén jsem zvolila čtvrť Smíchov, jež je centrální částí Prahy 5. Pro plastičtější 

představení svého terénu budu používat informace o čtvrti z internetového cestovatelského 

portálu Tripadvisor. Ten používá mnoho turistů při plánování svého cestování a volného času. 

Zvolila jsem jej, protože se na Smíchov chcí podívat z perspektivy turisty.  
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Smíchov je pro turisty velice atraktivní čtvrtí. Nachází se zde velké množství památek, kaváren  

a restaurací, které lákají turisty do této konkrétní části Prahy. Podle Tripadvisoru jsou 

nejpopulárnějšími památkami na Smíchově Hladová zeď, Smíchovská synagoga, Malostranská 

vodárna a Medvědí fontána. Zvláštní pozornost si zaslouží Smíchovská náplavka – je to nábřeží 

se spoustou kaváren, oblíbené jak turisty, tak i místními obyvateli. Podle dat  

z portálu Airdna.co je na Smíchově největší nabídka bytů přes Airbnb koncentrovaná právě 

u tohoto nábřeží. Nejlepšími kavárnami podle Tripadvisoru na Smíchově jsou „Kavárna co hledá 

jméno“, „Českavárna Portheimka“ a „Coffee & Waffles“, ale i mnoho dalších kaváren 

a restaurací. 

Co ještě přitahuje turisty na Smíchov, je jedno z největších obchodních center Prahy – Nový 

Smíchov. 

Dále má tato čtvrť dobré spojení MHD, díky kterému se lze rychle přesunout k hlavním 

památkám Prahy, jako je Malostranské náměstí, Pražský hrad nebo Staroměstské náměstí.  

Všechny tyto faktory činí ze Smíchova velmi zajímavou a populární lokalitu k ubytování pro 

turisty. 

Také stojí za to věnovat pozornost historii Smíchova jako čtvrti, jaké funkce vykonával a 

vykonává, abychom lépe porozuměli přístupu místních obyvatel k turistům.  

„Počátek vlastního Smíchova spadá do roku 1386…“ (Havrda a kol., 2010: s. 24). Na počátku 

patnáctého století se objevuje samotný název Smíchov – předpokládá se, že toto jméno znamená 

smíchání obyvatel v nově založeném sídle (Ibid: s. 24).  

V polovině devatenáctého století bylo na Smíchově jen dvě stě domů, rostl velmi pomalu. Od 

druhé poloviny devatenáctého století se na Smíchově začaly objevovat cihelny. Statut města 

získal až v roce 1903, přestože již byl jednou z největších a nejdůležitějších metropolitních 

oblastí na území dnešní České republiky. V roce 1985 byla otevřena stanice metra Anděl. 

Stanice byla postavena na místě staré čtvrti, která musela být zbourána (Ibid: s. 27). 

Hlavní změny v této oblasti nastaly na konci 20. století, kdy se místo továren objevil „...rozsáhlý 

obytný, komerční a administrativní komplex, který by měl přinést rovněž městotvornou 

rehabilitaci tohoto území v samém centru Smíchova“ (Ibid: s.27). 

Ukazuje se, že Smíchov se stal tím, čím je nyní – čtvrtí s kancelářskými budovami, nákupními 

centry a rozvinutou infrastrukturou za pouhých 20 let.  
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4.4. Výběr účastníků výzkumu 

Zpočátku jsem plánovala provést výzkum v rámci jednoho domu na Smíchově, ve kterém sama 

bydlím. Plánovala jsem začít se svými sousedy a poté od nich získat kontakty na další lidi – byla 

by to metoda „sněhové koule“. Nepodařilo se mi to však ze dvou důvodů: zaprvé, kvůli 

epidemické situaci jsem si uvědomila, že nyní je to prostě nebezpečné, stejně tak roušky by 

komplikovaly proces rozhovoru. Z osobní zkušenosti mohu říci, že roušky a respirátory často 

ztěžují komunikaci, musíte se zeptat znovu nebo mluvit hlasitěji než obvykle. Všechny tyto 

faktory by negativně ovlivnily rozhovory a vytvořily nervózní atmosféru. Druhým faktorem, 

proč jsem musela změnit svou výzkumnou metodiku, byla situace, kdy se ukázalo, že v mém 

domě je nyní málo obydlených bytů, a lidé, kteří tam nyní bydlí, nejsou vhodní pro můj výzkum 

vzhledem k tomu, že většina z nich se v době pandemie přestěhovala do tohoto domu a nemají 

zkušenost se soužitím typu Airbnb. Přibližně 30 procent bytů v budově tvoří kanceláře. 

Z rozhovoru s majitelem bytu, který si pronajímám, jsem se dozvěděla, že v tomto domě je trvale 

obsazeno maximálně pět bytů, zbytek byl pronajat přes Airbnb. 

Rozhodla jsem se obrátit k online prostoru. Na Facebooku jsem našla dvě skupiny věnované 

Smíchovu a zveřejnila jsem příspěvek, ve kterém jsem se představila, popsala svůj výzkum 

a kritéria, podle kterých bych vybrala účastníky výzkumu. Měla jsem pouze dvě kritéria: 

účastník výzkumu zaprvé musí žít v domě na Smíchově, zadruhé v jeho domě musí být 

poskytována služba Airbnb. Požádala jsem zájemce, aby mě kontaktovali. To mi pomohlo najít 

sedm účastníků výzkumu.   

Také jsem potkala jednoho potenciálního účastníka výzkumu během provádění terénní sondy, 

když jsem se dívala na jména na zvoncích domů, které jsem si zvolila pro analyzu bytového 

fondu Smíchova. Bohužel po krátkém rozhovoru se ukázalo, že tato osoba není vhodná pro můj 

výzkum, protože podle ní v jejím domě nejsou byty pronajaty na krátkou dobu prostřednictvím 

Airbnb, což znamená, že se nemůže účastnit rozhovoru, protože nesplňuje kritéria.  

4.5. Charakteristika účastníků výzkumu 

Mnou zkoumaný vzorek lze nazvat genderově téměř vyváženým – skládá se ze tří žen a čtyř 

mužů různého věku. Předpokládám, že věková kategorie účastníků výzkumu je 30 až 50 let. 

Protože to pro mě byli cizí lidé, nežádala jsem o jejich osobní údaje, jako je věk, rodinný stav 

atd. Proto není možné napsat medailonky o každém účastníkovi výzkumu. 

Pro anonymizaci účastníků výzkumu jsem jejich jména nahradila pseudonymy, nejde o pravá 

jména. 
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Kontaktovali mě také místostarosta Prahy 5, zastupitelka městské části Prahy 5 a zástupci médií, 

kteří se o tuto problematiku zajímají. Požádali mě, abych jim později poslala výsledky mého 

výzkumu. Také někteří účastníci výzkumu mají zájem o získání výsledků výzkumu. 

4.6. Rozhovor 

Sbírání dat pro tento výzkum probíhalo v únoru roku 2020 online během nouzového stavu 

v České republice. S každým účastníkem výzkumu jsem zvlášť diskutovala o vhodném čase, 

datu a způsobu komunikace, ke komunikaci s účastnáky výzkumu jsem používala různé online 

platformy jako například Messenger nebo Skype. Bohužel ne všichni účastníci výzkumu 

souhlasili s videohovorem, takže někdy se jednalo pouze o audiohovory. Během rozhovorů jsem 

prováděla manuální záznamy konverzací do počítače. Délka každého rozhovoru byla 

individuální, ale průměrná doba konverzace byla cca 30 minut.  

4.7. Analýza  

Jako analýzu získaných dat jsem zvolila tematickou analýzu. Považuji ji za vhodnou, jelikož 

pomáhá k zodpovězení stanovených výzkumných otázek mé práce.   

Virginia Braun a Victoria Clarke za téma v tematické analýze považují něco důležitého ohledně 

dat souvisejících s výzkumnou otázkou a představuje určitou úroveň stereotypní odezvy nebo 

významu v datovém souboru. Klíčivost tématu závisí na tom, zda odráží něco důležitého ve 

vztahu k výzkumné otázce, přispívá k porozumění a jeho zodpovězení (Braun, Clarke, 2006: s. 

10, 13). 

Braun a Clarke ve své práci navrhují šestistupňový plán tematické analýzy, kterým se budu řídit. 

Autorky ale upozorňují, že tento plán slouží pouze jako vodítko, nikoli jako instrukce, protože 

tematická analýza je rekurzivní proces, během kterého se analytik může podle potřeby 

pohybovat mezi fázemi (Ibid: s. 16).  

Protože názvy fází v originálním textu jsou uvedeny v angličtině, ve své práci použiji svůj 

vlastní překlad.  

Podle Braun a Clarke se proces tematické analýzy skládá ze šesti bodů: seznámení se s daty, 

generování počátečních kódů, hledání témat, prohlížení témat, definování a pojmenování témat 

a vypracování finální zprávy.  

Dále v textu stručně popíšu jednotlivé fáze a napíšu, jak jsem s nimi pracovala. 
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Fáze 1: seznámení se s daty    

Tato fáze je začátkem analýzy, kdy se analytik ponoří do dat, seznámí se s nimi a studuje je 

(Ibid: s. 16). 

V rámci této tematické analýzy jsem pracovala s daty, která se mi podařilo shromáždit 

prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru s účastníky výzkumu. Jelikož jsem všechny 

rozhovory provedla sama a pak jsem přepisovala své poznámky do Google dokumentu, v době, 

kdy byly všechny rozhovory prováděny, přepsány a připraveny k analýze, jsem znala některé 

odpovědi téměř nazpaměť. Ale přesto jsem si několikrát přečetla všechny rozhovory, než jsem 

začala s kódováním a analýzou. 

Fáze 2: generování počátečních kódů 

Tato fáze zahrnuje hledání zdrojových kódů, když je analytik v datech již dobře obeznámen 

(Ibid: s. 18).  

Každý rozhovor byl uspořádán do samostatného souboru v dokumentech Google. Při čtení každé 

konverzace jsem ve stejném editoru psala své komentáře, myšlenky, zvýraznila slova nebo fráze. 

Například jsem generovala kódy porušování pravidel turisty, hluk, chování turistů, interakce 

účastníků výzkumu s turisty, procesy turistifikace, bezdomovci na Smíchově, pocit nebezpečí atd.  

Fáze 3: hledání témat 

Cílem této fáze je analyzovat výsledné kódy a roztřídění je do potenciálních témat (Ibid: s. 19).  

V této fázi jsem spojila velké množství výsledných kódů získaných ve fázi 2 do menších skupin 

a poté do konkrétních témat. Generované kódy jako porušování pravidel turisty, hluk, chování 

turistů, interakce účastníků výzkumu s turisty jsem zapojila do tématu Negativní aspekty soužití 

s Airbnb, kód procesy turistifikace se stal součastí tématu Proměny na Smíchově ve vztahu 

k rozsahu působení Airbnb, kódy bezdomovci na Smíchově a pocit nebezpečí byly sloučeny do 

kategorie Kvalita každodenního života účastníků výzkumu. 

Fáze 4: prohlížení témat 

Fáze 4 zahrnuje práci s výslednými tématy, která jsou objasněna, doplněna a opravena (Ibid: 

s. 19). V této fázi jsem se rozhodla spojit do jednoho tématu dvě dříve nezávislá témata názor 

účastníků výzkumu na Airbnb celkově a odpovědi účastníků výzkumu na otázku, jestli je 

nutné provoz Airbnb v Praze právně regulovat. Udělala jsem to proto, že se mi zdálo, že se dobře 
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doplňují. Také jsem se v této fázi rozhodla některým tématům nevěnovat pozornost a nepsat o 

nich v analytické části bakalářské práce, protože mi nepřipadala pro práci příliš zajímavá nebo 

důležitá. Stalo se to například s výňatky z rozhovorů s účastníky výzkumu o tom, jak zjistili, že 

se v jejich domě provozuje služba Airbnb, jestli přemýšleli o přestěhování kvůli soužiti s Airbnb 

v jejich domě, a několika dalších tématech.  

Fáze 5: definování a pojmenování témat 

V této fázi jsou stanovena přesná témata identifikovaná v procesu analýzy. Následuje podrobná 

analýza každého konkrétního tématu (Ibid: s. 22).  

V této fázi jsem se rozhodla definovat sedm témat, která jsou podle mého názoru hlavními 

tématy mého výzkumu a odpovídají na výzkumné otázky
2
 mé bakalářské práce. Seznam témat, 

jimiž jsem se zabývala:  

 negativní aspekty soužití s Airbnb; 

 pozitivní aspekty soužití s Airbnb;  

 proměny na Smíchově ve vztahu k rozsahu působení Airbnb; 

 kvalita každodenního života účastníků výzkumu; 

 situace s Airbnb v době pandemie COVID-19; 

 názor účastníků výzkumu na Airbnb celkově, a na otázku, jestli je nutné provoz Airbnb v 

Praze právně regulovat.  

Fáze 6: vypracování finální zprávy 

Fáze 6 je závěrečnou částí tematické analýzy – příprava textu ke zveřejnění a prezentaci 

výsledků výzkumu (Ibid: s. 23).  

Při psaní textu jsem se snažila dát témata do takového pořadí, aby jedno téma vyplývalo 

z druhého a logicky na sebe navazovala, což by pomohlo jasně prezentovat data, která jsem 

pomocí rozhovoru získala, a v závěru bakalářské práce spojit výsledky rozhovorů s tematickou 

analýzou mediálního obrazu Airbnb a analýzou bytového fondu.  

 

 

                                                           
2
 Výzkumné otázky: 

 Jak místní obyvatelé vnímají proměnu ve své čtvrti ve vztahu k rozsahu působení Airbnb?  

 Zda se nyní změnil přístup místních obyvatel k situaci během nepřítomnosti turistů?  

 Jaké aspekty soužití s Airbnb (pozitivní i negativní) definují účastníci výzkumu? 
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4.8. Mediální obraz Airbnb v české žurnalistice 

Pro vymezení a pojmenování problému soužití s Airbnb jsem vypracovala rešerši českých 

novinových textů pomocí portálu Newtown Media.  Udělala jsem analýzu mediálních textů 

vztahujících se k situaci v Praze, abych měla představu o tom, jakým problémům by účastníci 

mého výzkumu mohli potenciálně čelit. Mediální analýza mi pomohla při sestavování otázek pro 

rozhovory, pochopila jsem, na které otázky je nejlepší se zaměřit a které vynechat, aby otázka 

nebyla plně vypovídající, a odpověď na ni tedy byla zbytečná. Pro vyhledávání článků jsem 

používala klíčová slova „Airbnb a Praha“. Zvolila jsem období šesti let, publikační trend je vidět 

na grafu. 

Graf č. 1. Počet dohledaných přispěvku ke kličovým slovům Airbnb a Praha za období 1.12.2014 až 

1.12.2020 

 
Zdroj: Newtown Media, 2020 

Za období 1. 12. 2017 až 1. 12. 2018  nejvíce článků se týká tématu právní regulace Airbnb, cca 

30 % textů bylo věnováno problematice soužití s Airbnb z pohledu místních obyvatel. 

Lidovky.cz uvádí, že „…radnice Prahy 1 eviduje letos 250 stížností na pronajímání bytů přes 

alternativní platformy typu Airbnb.” ( ČTK, 2018).  Tvrdí, že je to o dvě stě stížností více než v 

roce 2017 (Ibid). 

Za období 1. 12. 2018 až 1. 12. 2019 jedním z hlavních témat článků byla žádost obyvatel Prahy 

1 k vládě, aby zavedla konkrétnější pravidla a začala přesnou kontrolu provozu Airbnb, 

turistického chování a všeho, co s ním souvisí (Týden.cz, 2019). Nalezla jsem také mnoho 

článků, ve kterých byly výňatky z rozhovorů s nespokojenými místními obyvateli, kteří se setkali 

s působením Airbnb ve svém domě nebo blízkém okolí.  



24 

 

V posledním období – 1. 12. 2019 až 1. 12. 2020 – hlavní byly zprávy o pražské protestní akci 

proti platformám typu Airbnb (Sedláčková, 2020). Tuto akci podpořil pražský primátor Zdeněk 

Hřib, který také považuje Airbnb v Praze za problém a myslí si, že „z Pražanů se stali cizinci ve 

vlastním městě a vše pohltil turismus.” (Večeřa, 2020) 

Na základě prostudované literatury můžu říci, že Airbnb v Praze je ekonomickým, právním  

a sociálním problémem. Ekonomickým problémem souvisejícím s Airbnb je růst nájemného a 

úbytek bytů dostupných pro dlouhodobý pronájem, což vede ke gentrifikaci. Ke stejnému jevu 

dochází ve všech turistických městech, v nichž se Airbnb provozuje ve větší míře. Právním 

problémem je nedostatek kontroly nad situací – nikdo neprovádí řádnou kontrolu nad cizinci, 

kteří si pronajímají byty přes Airbnb, což jim umožňuje chovat se velmi často hrubě, nevhodně 

a urážlivě (Mynářová, 2018). Můžu říci, že se nyní jedná o hlavní problém místních obyvatel, 

kteří už několik let žádají vznik zákona, v nějž vkládají naděje, že pomůže vyřešit sociální 

problémy, které jim do života přináší Airbnb. 

Sociálním problémem je nárůst hluku a znečištění v domech, ve kterých je provozována služba 

Airbnb. Provoz Airbnb také vede ke ztrátě pocitu bezpečí v domě – to ilustruje vyjádření 

předsedy spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petra Městeckého: „Teď se bojíme otevřít 

dveře na chodbu, protože se tam poflakují divná individua.“ (Birdmanová, 2020). Po analýze 

článků lze říct, že Airbnb má negativní dopad na životy obyvatel – Airbnb přináší nepohodlí do 

života místních obyvatel. Pro potvrzení tohoto bodu budu citovat Michala, který bydlí v domě, v 

němž se pronajímají byty prostřednictvím platformy Airbnb. Michal uvádí: „Cizinci s sebou 

většinou nevozí děti, které by měly jít spát. Nedokážou se tak vžít do usedlíků, kteří přijdou z 

práce a chtějí v klidu odpočívat. Dům se tak stává rájem nočních mejdanů.“ (Vojíř, Kopecký, 

2018). 

Tyto problémy se staly již natolik závažnými, že obyvatelé Prahy 1 požadují zavedení zákona 

upravujícího provoz Airbnb. Velká část článků se týkala skutečnosti, že stát se chystá legálně 

omezit provoz Airbnb, což by vedlo k řešení všech tří výše zmíněných problémů. 

Mohu tedy konstatovat, že v médiích je Airbnb prezentována především z negativní stránky, dá 

se říci, že z pohledu médií je pro Prahu pouze problémem. Po analýze textů jsem nenašla ani 

jedinou pozitivní zmínku o Airbnb a jejím působení v Praze. Téměř všechny články se zabývaly 

hlavně negativním dopadem Airbnb na Prahu 1 a její obyvatele. Proto jsem se rozhodla 

prozkoumat a porovnat, jaká je situace v méně turistické oblasti Prahy – na Smíchově. Udělala 

jsem to prostřednictvím rozhovorů s místními obyvateli a terénní sondou.  
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4.9. Analýza bytového fondu (terénní sonda) 

Vzhledem k převládajícím okolnostem pandemie a lockdownu jsem bohužel neměla možnost 

provést nezúčastněné pozorování každodenního života místních obyvatel Smíchova v době, kdy 

byli zde přítomni turisté. Takový druh výzkumu by mi pomohl vytvořit si přesnější představu 

o situaci soužití s Airbnb na Smíchově a dobře by doplnil data shromážděná prostřednictvím 

rozhovorů a analýzy mediálních obrazů Airbnb. 

Rozhodla jsem se z této situace vyjít tak, že prostřednictvím katastru nemovitostí zjistím, kdo 

vlastní byty v mém domě, pěti domech v mé ulici a šesti domech v další sousední ulici. 

Samozřejmě to není natolik vypovídající, jako kdybych mohla provést pozorování, nemůžu tak 

zjistit obdobné informace. Ale i tak mohu přibližně odhadnout, kolik lidí trvale žije v mém okolí 

a kolik bytů může být potenciálně nabízeno pro jakýkoliv druh pronajmu. 

Informace o majitelích bytů následně porovnám s tím, kdo v bytech reálně bydlí, přičemž 

hlavním indikátorem mi budou jména nájemníků uvedená na zvoncích těchto domů. 

V případech, kde bude existovat důvod domnívat se, že byty jsou obývány na základě nájemní 

smlouvy (jméno na zvonku se bude lišit od jména majitele v katastru), požádám tyto nájemníky 

o výzkumný rozhovor. Takovým způsobem se mi podařilo kontaktovat jednoho nájemce 

z 2. ulice. Ten mi však bohužel řekl, že v jeho domě nejsou byty pro krátkodobý pronájem přes 

Airbnb a že všichni nájemci, kteří si pronajímají byty v tomto domě, stejně jako on, pronajímají 

byty na dlouhou dobu. 

Za účelem dodržování soukromých informací o majitelích bytů nebudu uvádět čísla popisná 

domů, které jsem si zvolila pro zkoumání. Všechny domy kromě mého byly náhodně vybrány.  

Díky tomu mohu potenciálně odhadnout, kolik bytů by mohlo být pronajato nebo je lze stále 

pronajímat přes Airbnb. Všechna data jsem dohledala pomocí webové stránky Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK).  
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Tabulka č. 1. Popis bytovégo fondu 

 

celkový počet jednotek  přibližný počet jednotek k pronájmu 

1. ulice 
  

1. dům  40 (13 jednotek jsou kanceláře)  ≈ 8-10 

2. dům 10 ≈ 5 

3. dům 12 obtížné odhadnout potenciální číslo 

4. dům 12 ≈ 2 

5. dům 18 ≈ 5-6 

6. dům 17 ≈ 5-6 

      2. ulice  
  

1. dům 14 ≈ 6 

2. dům  20 ≈ 6-8 

      3.  dům  20 ≈ 6-7 

      4.  dům 13 ≈ 9 

      5.  dům  20 ≈ 3-5 

      6. dům  23 ≈ 4-6 

Zdroj: ČÚZK, 2021.  

Podle dat z ČÚZK je v mém domě čtyřicet vymezených jednotek. Třináct z nich vlastní jedna 

společnost a mohu předpokládat, že všechny tyto prostory jsou využívány jako kanceláře, 

protože v domě se nachází spousta různých organizací a firem. Čtyři byty vlastní stejná osoba, 

která je registrována v jiném městě, z čehož mohu usoudit, že s největší pravděpodobností 

nebydlí v žádném z těchto bytů. 

Dva byty vlastní manželský pár, ale jeho příjmení jsem na poštovních schránkách neviděla, což 

také znamená, že tyto byty jsou s největší pravděpodobností určeny k pronájmu a s největší 

pravděpodobností k pronájmu prostřednictvím Airbnb nebo podobných platforem. 

Obdobná situace je u jiné osoby, která podle katastru vlastní v domě dva byty a je zapsána na 

jiné adrese. 

Také jsem si všimla, že u některých majitelů bytů se registrační adresa neshoduje s adresou 

domu, na který jsem se dívala. 
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Poslední rok žiji v bytě, který byl před COVID-19 určen ke krátkodobému pronájmu přes 

Airbnb. Můžu tedy dojít k závěru, že asi osm až deset bytů ze zbývajících dvaceti sedmi 

(odečetla jsem kancelářské jednotky od celkového počtu jednotek) by mohlo být určeno 

k pronájmu. 

Druhý dům v první ulici má podle ČÚZK deset vymezených jednotek. Jedna osoba vlastní tři 

byty, ale adresa jejího bydliště je stejná jako adresa domu. Z toho mohou usoudit, že sama žije 

v jednom z bytů a další dva si pronajímá. Další dva byty jsou ve vlastnictví manželského páru. 

Jeho registrační adresa se liší od adresy domu. Na základě údajů z ČÚZK mohu učinit závěr, že 

asi polovina bytů v tomto domě by mohla být potenciálně k dispozici k pronájmu. 

Třetí dům ve stejné ulici má podle ČÚZK dvanáct vymezených jednotek. Každý byt v tomto 

domě vlastní různí lidé, takže je docela těžké vůbec potenciálně odhadnout, kolik bytů v domě 

může být na platformě Airbnb zastoupeno. 

Ve čtvrtém domě je podle ČÚZK dvanáct vymezených jednotek. Všechny byty jsou vlastněny 

různými lidmi a pouze dva vlastníci jsou registrováni na jiné adrese. 

Pátý dům má podle ČÚZK osmnáct vymezených jednotek. Dva byty jsou ve vlastnictví 

společnosti, která se zabývá pronájmem nemovitostí. Zbytek bytů je ve vlastnictví různých lidí, 

více než polovina majitelů je registrována na adrese domu. 

V šesté budově je podle ČÚZK sedmnáct vymezených jednotek. Jeden byt je ve vlastnictví 

firmy. Zbývajících šestnáct bytů vlastní různí lidé. V tomto domě je většina majitelů registrována 

mimo Prahu. 

Nyní se vrátím k domům ve druhé ulici. Na této ulici jsem zase náhodně vybrala na mapě šest 

domů pro analýzu.  

První dům podle dat z ČÚZK obsahuje čtrnáct vymezených jednotek. Dva byty vlastní osoba, 

která je registrována na stejné adrese. Stejná situace je s osobou, která v tomto domě vlastní tři 

byty. U některých majitelů se registrační adresa neshoduje s adresou domu. Mohu dojít k závěru, 

že asi šest ze čtrnácti bytů potenciálně může být určených k pronájmu. 

Ve druhém domě podle ČÚZK je dvacet vymezených jednotek. Tři byty vlastní osoba, která je 

registrována na jiné adrese. Majitelkou dvou bytů je žena registrovaná v tomto domě, což 

znamená, že může žít v jednom z bytů. Další dva byty vlastní manželský pár, který v tomto 

domě není registrován. Téměř všichni ostatní vlastníci bytů jsou registrováni na adrese domu. 
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Ve třetím domě je také dvacet vymezených jednotek. Tři apartmány vlastní společnost, která má 

ve svém názvu slovo hotel, což naznačuje, že tyto tři apartmány jsou pravděpodobně určené pro 

turisty. Dva byty vlastní manželský pár, který není v domě registrován. Jeden z bytů je ve 

vlastnictví společnosti, přičemž se mi k němu podařilo na internetu najít informace, že tento 

prostor je využíván jako sportovní studio. Další byt vlastní jiná společnost. Zajímavost tohoto 

domu spočívá ve skutečnosti, že majiteli několika prostor jsou tři různé společnosti. 

Ve čtvrtém domě je podle ČÚZK třináct vymezených jednotek. Jeden byt je ve vlastnictví 

realitní společnosti. Na adrese domu jsou registrováni pouze čtyři vlastníci bytů. 

Pátý dům má dvacet vymezených jednotek podle ČÚZK. Dva byty vlastní lidé, kteří mají 

registraci v Rusku. Jeden byt je ve vlastnictví společnosti, ale tato společnost nesouvisí 

s nemovitostmi, pravděpodobně jde pouze o její kancelář. 

Také v tomto domě jsou dva byty, které vlastní stejná osoba, ale tato osoba je registrována na 

adrese domu. 

V šestém domě je dvacet tři vymezených jednotek. Jeden člověk vlastní dva byty. Jeden byt 

vlastní společnost zabývající se nemovitostmi. 

Jeden byt v tomto domě je také ve vlastnictví České republiky, právo používat tuto jednotku 

náleží ministerstvu zemědělství. 

Na základě provedené analýzy lze udělat závěr, že skoro ve všech domech vlastní stejná osoba 

několik bytů, které budou s největší pravděpodobností pronajaty za účelem zisku. Není možné 

přesně říci, zda je nabízejí prostřednictvím Airbnb, nebo je lze dlouhodobě pronajmout, ale podle 

údajů z analytického portálu Airdna.co je Smíchov jednou z pražských čtvrtí s velkým počtem 

bytů, které lze pronajmout přes Airbnb.  

Na základě toho lze dojít k závěru, že nejméně polovina bytů je pravděpodobně určená 

k nějakému druhu pronájmu. 
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5. Analytická část  

Po rešerši odborné literatury a analýze mediálního obrazu Airbnb v Praze jsem vytvořila 

polostrukturovaný rozhovor, opírající se o tato témata: Rešerše teoretického kontextu soužití 

s Airbnb a analýza mediálního obrazu Airbnb mi pomohly sestavit rozhovor. Díky získaným 

informacím jsem pochopila, s jakými potenciálními problémy se obyvatelé Smíchova mohou 

potýkat – toto mi pomohlo pochopit, jak nejlépe klást otázky, abych získala odpovědi na 

stanovené výzkumné otázky. Pomocí rozhovorů jsem doplnila celý obraz reality soužití s Airbnb 

na Smíchově. 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat tematickou analýzou rozhovorů s účastníky 

výzkumu, o kterých jsem psala výše. V průběhu této analýzy plánuji najít odpovědi na své 

výzkumné otázky, jejichž výsledky budou popsané a diskutované v závěru práce. 

Připomínám seznam témat, kterými jsem se při analýze zabývala. 

 negativní aspekty soužití s Airbnb; 

 pozitivní aspekty soužití s Airbnb;  

 proměny na Smíchově ve vztahu k rozsahu působení Airbnb; 

 kvalita každodenního života účastníků výzkumu; 

 situace s Airbnb v době pandemie COVID-19; 

 názor účastníků výzkumu na Airbnb celkově, a na otázku, jestli je nutné provoz Airbnb v 

Praze právně regulovat. 

5.1. Negativní aspekty soužití s Airbnb 

Když byli účastníci výzkumu dotázáni na negativní aspekty, téměř všichni zmínili stejné věci, 

které s příchodem Airbnb vstoupily do jejich životů a jejich domácností. Na prvním místě z 

hlediska počtu odpovědí na otázky o negativních aspektech soužití s Airbnb je přibývání hluku, 

zejména v noci. Uvedli to i další účastníci výzkumu.  

Jedna účastnice výzkumu hlavně upozornila na to, jak to ovlivňuje a trápí její dítě.  

„Přes den relativně nijak, ale večer a v noci býval v domě hluk. Opilí turisté na chodbách 

a podobně. Mám malé dítě, které se kvůli tomu budilo, to mě ovlivnilo asi nejvíc.“ (Eva) 

Další z účastníků výzkumu dokonce uvedl, že několikrát byli turisté tak hluční, že uvažoval nad 

tím zavolat policii. 
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„Několikrát jsem už chtěl zavolat policii kvůli rušení klidu po 22. hodině, protože jsme kvůli 

křiku a hlasité hudbě nemohli spát, mám malé děti…“ (Radek) 

Nevhodné a neuctivé chování turistů ve společných prostorách domu je druhou nejčastější 

odpovědí týkající se snížení pocitu bezpečí v domě a dalších negativních věcí. Jedna z účastnic 

výzkumu zmínila svou negativní interakci s turisty, která výrazně změnila její postoj k Airbnb a 

turistům: 

„...hodnotím ji spíše jako negativní. Jednou odpoledne jsem se ve výtahu setkala se dvěma zcela 

nahými turisty.“ (Eva) 

Rovněž Radek uvedl, že „...turisté se neumí chovat, myslí si, že jsou v hotelu...“ 

Z toho vyplývá další negativní aspekt – ledabylý přístup turistů k péči o dům a jeho společné 

prostory. To se projevuje hlavně zvýšením množství odpadu v domě a kolem něj.  

Anna uvedla, že je velmi znepokojená a zklamaná skutečností, že „…hodně turistů vyhazuje 

odpadky jen tak, netřídí, ačkoli máme v domě speciální odpadkové koše na třídění. Stává se také, 

že vyhodí odpadky mimo koše nebo je prostě nechají na chodbách.“ 

Jeden z účastníků výzkumu, Michal, uvedl, že jeho parkovací místo bylo mnohokrát obsazeno. 

Sdělil, jak ho tato situace ovlivňuje: 

„Velmi mě to trápí, protože když přijdete domů, myslíte si, že zaparkujete. Ale někdy je místo 

obsazené turisty, což velmi kazí náladu, zejména večer. Musím trávit více času hledáním volného 

parkovacího místa, ale není vždy možné ho najít v blízkosti domu, a tak musím ještě jít pěšky.“ 

To lze analyzovat jako narušení každodenního života obyvatel domu a nerespektování 

a nedodržování místních pravidel a zvyků turisty, což do určité míry může ovlivňovat stabilitu 

života nebo denní rituály.  

Pavel uvedl, že „...turisté kouří na dvoře, i když je to zakázáno. V domě je přitom cedulka, která 

na to upozorňuje.“ 

Někteří účastníci výzkumu ale poukazovali na fakt, že ne všichni turisté se chovají tímto 

způsobem. 

„Záleží na charakteru a vychování jednotlivého člověka. Podle toho tak vypadá to, jak se chová 

v bytě, v domě a ke svému okolí.“ (Veronika) 
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Pavel řekl, že někdy mohou být Češi také hlasití a neuctiví a že bychom neměli brát všechny 

turisty negativně. Dodal také, že je odpovědností pronajímatele nebo agentury seznámit turisty 

s pravidly domu. Ti často mohou porušovat pravidla a negativně ovlivňovat život domu a jeho 

obyvatel jednoduše proto, že pravidla domu neznají, a ne proto, že by záměrně chtěli udělat něco 

špatného. 

5.2. Pozitivní aspekty soužití s Airbnb 

Po vyslechnutí otázky Přineslo Airbnb do vašeho života něco pozitivního (např. poznání nových 

kultur, procvičení cizího jazyka)? mnoho účastníků výzkumu dlouho uvažovalo, a většina 

uvedla, že neví, jak na tuto otázku odpovědět, protože je nic nenapadá.  

Snažila jsem se jim pomoci najít jakékoliv aspekty, pomoci uvést příklady, na které jsem přišla 

při studiu teoretické stránky soužití s Airbnb, ale nepřineslo to téměř žádné výsledky. Pro 

účastníky výzkumu bylo stále těžké vymyslet nebo si pamatovat něco dobrého, častěji 

odpovídali, že došlo k malým událostem, ale považují je spíše za neutrální aspekty. Pro mě to 

byla nejtěžší část rozhovoru, protože se mi nepodařilo získat vyčerpávající odpovědi na toto 

téma. 

Dva ze sedmi účastníků výzkumu uvedli, že provoz Airbnb a přítomnost turistů v jejich domě a 

okolí jim umožnily rozvíjet jazykové dovednosti, zejména angličtinu. 

Michal označil za pozitivní aspekt skutečnost, že do Smíchova se začalo investovat více peněz. 

„Všiml jsem si, že mnoho domů na Smíchově bylo renovováno. Nejpravděpodobněji je to 

způsobeno tím, že tímto způsobem sem chtějí přilákat více turistů, nic jiného mě nenapadá.“ 

Na základě analýzy dvou výše zmíněných témat lze dojít k závěru, že účastníci výzkumu 

zdůrazňují a věnují větší pozornost negativním stránkám soužití s Airbnb. 

5.3. Proměny na Smíchově ve vztahu k rozsahu působení Airbnb 

Jedna z mých výzkumných otázek je Jak místní obyvatelé vnímají proměnu ve své čtvrti ve 

vztahu k rozsahu působení Airbnb?, takže v rozhovoru byla baterie otázek na toto téma. Ptala 

jsem také na to, zda si účastníci výzkumu myslí, že Smíchov prochází procesem turistifikace.
3
 

                                                           
3
  Proces turistifikace lze charakterizovat jako funkční změnu sídla, kdy jsou původní funkce (obytné, obslužné, 

rekreační) vytlačeny a nahrazeny turistickou funkcí. Jedná se o služby a zařízení zaměřené na cestovní ruch, tedy 

obchody se suvenýry, stravovací zařízení, ubytovací zařízení atd. 
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Michal, který označil investici obce za jedinou výhodu soužití s Airbnb, pokračoval ve svém 

uvažování o změnách ve čtvrti: 

„Smíchov nelze nazvat stejnou turistickou lokalitou jako centrum Prahy, kde už je skoro vše pro 

turisty, sám tam stěží chodím… Ano, začaly se objevovat nové kavárny, bary a restaurace, ale 

jsou také populární mezi místními obyvateli, používáme také mnoho věcí, které byly původně pro 

turisty. Takže prozatím to má na Smíchov příznivější účinek, takže nemyslím, že Airbnb má silný 

vliv na turistifikaci. To nelze nazvat problémem, naopak přicházejí nové investice, Smíchov 

získává druhý život, což je dobré jak pro turisty, tak i pro místní obyvatele.“ 

Také dodal, že si v celé Evropě všiml takové tendenci k obnově čtvrti poté, co se v ní začala 

objevovat služba Airbnb, což považuje za velmi pozitivní věc.  

S tvrzením, že Smíchov se nezměnil v turistickou čtvrť, souhlasila také Anna, která bydlí na 

Smíchově více než šest let.  

„Přijde mi, že Smíchov není a ani nebyl turismem tolik zasažen jako jiné čtvrti. Nejsou tu krámky 

se suvenýry, takže v tom rozdíl nevidím. Je pravda, že je tu řada ubytovacích zařízení, ale ta jsou 

teď zavřená.“ 

Podobnou myšlenku vyjádřil i další účastník výzkumu, který na Smíchově již dlouhodobě žije a 

stále si pamatuje Smíchov roku 2010, jaký byl tehdy a jakým se stal nyní.  

„Změn je hodně, ale ne v souvislosti s Airbnb. Pozoruji rozkvět Smíchova už déle než pět let. 

Oceňuji různorodost specializovaných obchodů, skvělé dopravní spojení, údržbu zeleně, opravy 

chodníků a silnic... Naopak se na Smíchově zhoršuje problém s uživateli tvrdých drog.“ (Martin) 

Na základě analýzy tohoto tématu lze konstatovat, že podle účastníků výzkumu se Smíchov 

vyvíjí a mění, ale přítomnost Airbnb má podle účastníků výzkumu na tento proces minimální 

vliv. Byla jsem schopná získat odpovědi pouze o pozitivním dopadu přítomnosti Airbnb na 

změny na Smíchově. Všichni účastníci výzkumu jsou s probíhajícím procesem spokojeni, ale v 

mnoha rozhovorech se objevovalo jedno a totéž téma, které mnoho ůčastníků výzkumu velmi 

znepokojuje – zvýšený počet bezdomovců a drogově závislých na Smíchově. 

5.4. Kvalita každodenního života účastníků výzkumu 

V souboru otázek na toto téma jsem se účastníků výzkumu ptala, jestli přítomnost služby Airbnb 

v jejich domech ovlivnila kvalitu jejich každodenního života. Také v tomto tématu jsem 

věnovala zvláštní pozornost pocitu bezpečí v domě.  
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Mnoho účastníků výzkumu ve svých odpovědích na otázky, zda přítomnost Airbnb v jejich 

domě ovlivnila kvalitu jejich každodenního života, sdílí stejný názor, a sice že Airbnb významně 

neovlivňuje kvalitu jejich každodenního života.  

„Působení Airbnb dle mého názoru život v domech moc neovlivnilo. Turisté přes den běhají po 

památkách, večer se jdou bavit do hospody, a když přijedou rozjaření na byt, tak pijou a oslavují 

skoro tak jako ostatní lidé, když slaví například narozeniny nebo něco podobného.“ (Veronika)  

Ale přesto jedna z učastnic výzkumu uvedla, že kdyby služba Airbnb nebyla v jejím domě, 

situace by byla mnohem lepší. 

„Myslím si, že tato služba ani tak neovlivňuje můj život. Samozřejmě, kdyby v domě žili jen 

místní obyvatelé, lépe by se starali o stav domu a jeho prostory, nevznikly by tak velké problémy 

s odpadky a parkováním, o kterých jsem mluvila dříve. Ale odpověď na tuto otázku je stále ne, 

neovlivňuje.“ (Anna) 

Pokud jde o pocit bezpečí, účastníci výzkumu mužského pohlaví s větší pravděpodobností 

odpověděli, že přítomnost turistů v domě jim nevadí a cítí se klidní a v bezpečí, zatímco téměř 

všechny ženy uvedly, že někdy pociťují nebo zažily pocity nejistoty a nepohodlí kvůli 

přítomnosti turistů v domě. Eva to komentuje následovně:  

„Sice jsem se zatím necítila v nebezpečí, ale určitě vnímám, ze tam zvýšené riziko je. Nikdy 

nevíte, kdo se v době objeví a s jakým chováním či záměrem.“  

Během rozhovoru znovu také zmínila incident, když ve výtahu narazila na nahé turisty. Řekla, že 

to je jeden z případů, kdy ve svém vlastním domě pocítila pocit nepohodlí a do určité míry 

i strachu. 

Anna říká, že „...někdy je nepříjemné jezdit ve výtahu s neznámým mužem, zejména večer, to 

platí pouze pro turisty… Také se někdy cítím nepříjemně na cestě domů, ale je to spíš kvůli tomu, 

že v okolí je mnoho drogově závislých, ale to nemá nic společného s turisty a Airbnb.“ 

Anna nebyla jediná, kdo se o tom zmínil.  

„Snížený pocit bezpečí můžu mít například na hlavním nádraží nebo na Smíchově u metra, kde 

se scházejí feťáci.“ (Veronika) 
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Je třeba poznamenat, že se znovu zdůrazňuje téma, že na Smíchově je mnoho bezdomovců 

a drogově závislých, zejména v blízkosti stanice metra Anděl. Zdá se, že toto téma je pro místní 

obyvatele nyní velmi znepokojující.  

Jako závěr k této kapitole můžu říci, že Airbnb skoro neovlivňuje každodenní život místních 

obyvatel, přináší pouze nepříjemnosti v noci, viz kapitola Negativní aspekty soužití s Airbnb. 

5.5. Situace s Airbnb v době pandemie a COVID 

V rámci tohoto tématu jsem se dotázala účastníků výzkumu na jejich postoj k současné nové 

situaci – nepřítomnosti turistů z důvodu karantény a nouzového stavu v České republice. 

Osobně považuji tuto kapitolu za nejzákladnější a nejzajímavější v mé bakalářské práci, protože 

situace s COVID-19 je relativně nová a na toto téma zatím neexistuje mnoho výzkumů, na rozdíl 

od výzkumů, jak Airbnb ovlivňuje život místních obyvatel a města. Většina účastníků výzkumu 

uvedla, že jsou nyní se současnou situací velmi spokojeni, užívají si života bez turistů. 

„Okolí se stalo mnohem tišší, nikdo neruší náš život, nikdo nekouří v prostorách domu, což mě 

osobně velmi těší. Nyní je klid, což jsou alespoň nějaké pozitivní věci vyplývající z covidu 

a karantény.“ (Radek) 

Martin jako jediný v rozhovoru prohlásil, že se mu nelíbí tak prázdná Praha, jaká je dnes. 

„Takhle by se mi Praha ale nelíbila, lidi ve městě chybí, nicméně je to druhý extrém ve srovnání 

s tím, co se ve městě dělo dva tři roky od dubna do října každoročně.“ (Martin)  

Zbylí účastníci výzkumu častěji tvrdili, že by byli rádi, kdyby Airbnb v jejich domově 

přestalo existovat. 

 „...bydlíme vedle hotelu, kde každý den stával autobus s turisty. Ten tu nyní nestává a v tomto 

ohledu je větší klid. Dřív mi Airbnb u nás v domě tolik nevadil, ale teď jsem ráda, že je tu větší 

klid. Byla bych tedy ráda i do budoucna, kdyby v našem domě dále nepokračoval.“ (Eva)  

Martin byl také jediný, kdo věnoval pozornost tomu, jak nepřítomnost turistů a COVID-19 

ovlivnily pražský trh s nemovitostmi.  

 „...také jsem spokojen, že nájmy bytů v centru klesly. Podle průzkumů realitek si teď můžete byt 

2+kk v centru pronajmout i za 10 tisíc.“   

COVID-19 má opravdu na pražský trh s nemovitostmi velký vliv. Mnoho bytů, které si 

dříve bylo možné pronajmout jen prostřednictvím Airbnb pouze na krátkou dobu, je nyní 
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k dispozici k dlouhodobému pronájmu, což zvýšilo počet dostupného bydlení pro místní 

obyvatele.  

Tato situace ovlivnila i cenu nájemného „meziročně loni klesly nájmy ve všech pražských 

částech. ... v Praze 5 (shodně o 9,9 procenta).“ (ČTK, 2021) 

To se také dotklo mě osobně. Přestěhovala jsem se loni v létě do bytu, který byl dříve 

pronajímán přes Airbnb, přičemž současná cena nájmu rozhodně není stejná jako v turistických 

sezonách.  

Mnoho účastníků výzkumu uvedlo, že mnohé negativní věci, které byly spojeny s provozem 

Airbnb v domě a turisty, se vyřešily samy.  

Například Anna řekla, že problémy způsobené provozem Airbnb v jejím domě, o kterých jsme 

dříve mluvily (více kapitola Negativní aspekty soužití s Airbnb), ji teď tolik netrápí, protože 

byly vyřešeny díky nedostatku turistů „...nyní je více parkovacích míst, nejsou žádné problémy 

s odpadky, dům se uvolnil.“  

Několik účastníků výzkumu také nastolilo téma, jak COVID-19 ovlivnil jejich životy 

ekonomicky, protože to je teď velmi znepokojuje.   

Na základě analýzy této části rozhovoru lze dojít k závěru, že účastníci výzkumu jsou více 

spokojeni se současnou situací spočívající v nepřítomnosti turistů a přestávce provozu Airbnb a 

zdůrazňují mnoho pozitivních aspektů. 

5.6. Názor účastníků výzkumu na Airbnb celkově, a na otázku, jestli je nutné  provoz 

Airbnb v Praze právně regulovat 

V kapitole Mediální obraz Airbnb v české žurnalistice jedním z hlavních témat diskutovaných 

v médiích za období 1. 12. 2018 až 1. 12. 2019 bylo to, že občané Prahy 1 žádají vládu zavést 

právní normy, které by mohly regulovat Airbnb a jeho provoz v Praze. Zajímalo mě proto, co si 

o tom myslí obyvatelé Prahy 5. V této části rozhovoru jsem s účastníky výzkumu také probírala 

jejich celkový názor na Airbnb jako službu obecně. 

Názory na to, zda je k regulaci provozu Airbnb v Praze nutný zákon, byly mezi účasníky 

výzkumu rozděleny do dvou hledisek: někdo věřil, že zákon není nutný, někdo řekl, že je nutný. 

Argumenty pro nepotřebnost zákona: 

 zákon nepomůže vyřešit již existující situaci 
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„Nejsem si jistý, zda zákon situaci nějak vylepší. Jde spíše o vzdělávání lidí a jejich porozumění 

tomu, že jsou hosty, a měli by se chovat přiměřeně.“ (Radek) 

 účasník výzkumu to jednoduše nepovažuje za nutné 

„Ne. Regulace vždy zreguluje jen ty poctivé. Lidi, kteří brojí proti Airbnb, považuji za směs 

škodolibých a závistivých.“ (Michal) 

Také na otázku, jaký má vztah k Airbnb, odpověděl: „Je to skvělá a férová služba, miluji 

ji.“ Převážně byl jediným účastníkem výzkumu, který o soužití s Airbnb neřekl nic negativního, 

naopak řekl, že je se vším spokojen, a byl jedním z mála, kdo jmenoval některé pozitivní aspekty 

soužití s Airbnb (viz kapitola pozitivní aspekty soužití s Airbnb a proměny na Smíchově ve 

vztahu k rozsahu působení Airbnb).  

Těch, kteří souhlasili s tvrzením, že zákon je nutný, bylo víc. 

„...ano, mělo by to být regulované. Pro nájemníky ostatních bytů je to jinak šok.“ (Eva)  

„Rozhodně! Jestli ale toto omezování k něčemu bude, těžko říct. Vyžadoval bych lepší zapojení 

policie a úřadů.“ (Martin)  

Martin upozornil také na skutečnost, že tento zákon je třeba logicky promyslet, aby opravdu 

fungoval a pomáhal řešení situace. Pavel se vyjádřil podobně: 

„Každý okruh podnikání by měl být regulován, problém je, že jurisdikce se vyvíjí s velkým 

zpožděním oproti novým službám a ve finále neřeší zásadní problémy, které by řešit měla. 

Naopak znevýhodňuje menší podnikatele. Počet nocí je jedna z možností, ale otázek k řešení je 

mnohem více.“ 

Pokud jde o názor na Airbnb, mnoho účastníků výzkumu uvedlo pouze pozitivní vlastnosti, 

zejména skutečnost, že díky Airbnb se stalo cestování dostupnější a zajímavější.  

„Airbnb je podle mě dobrá myšlenka. Myslím, že je cenově dostupná i pro turisty, kteří by si 

cestování jinak dovolit nemohli vzhledem k cenové náročnosti jiného ubytování.“ (Veronika)  

„Dobrý koncept, který se vyvinul v paralelní konkurenci hotelu – stejně jako Uber.“ (Pavel) 

Pouze jeden účastník výzkumu nedokázal přesně určit svůj postoj k Airbnb, protože řekl, že na 

jedné straně je to dobrá služba, když jste cestovatel, ale přináší více negativity, když se tato 

služba objeví ve vašem životě a ve vašem domě. 
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„Airbnb je zajímavý podnik, který umožňuje cestovat levněji a dostupněji, ale je zde také spousta 

negativ pro místní obyvatele, takže je těžké říci, jaký postoj mám – zda pozitivní, nebo spíše 

negativní.“ (Radek) 

Lze říct, téměř všechny názory účastníků výzkumu na Airbnb jako cestovatelskou ubytovací 

službu byly kladné. Účastníci výzkumu uvedli, že je dobrou alternativou k hotelům.  

„Jenže služba začala být komercionalizovaná. Začaly se ne sdílet, ale klasicky pronajímat byty, 

takže tu došlo k zneužití. Vím o mnoha agenturách, které si na tomto postavily svou 

podnikatelskou činnost.“ (Pavel) 

Zároveň mnozí mluvili negativně o tom, že původní myšlenka, že díky Airbnb mají cestovatelé 

možnost žít s místními obyvateli, nebo alespoň v jejich prostředí, aby pocítili skutečný duch 

země, do které cestují, se změnila v novou sféru podnikání. 
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6.  Závěr 

Cílem této práce bylo rozebrat současný vliv krátkodobého pronájmu ubytování přes 

Airbnb na život místních obyvatel Prahy 5, konkrétně na příkladu čtvrti Smíchov.  

COVID-19 můj výzkum samozřejmě ovlivnil. Nejprve jsem musela všechny konverzace 

přenést do online prostředí, což podle mého názoru ovlivnilo důvěryhodný vztah mezi 

mnou a účastníky výzkumu. Myslím, že kdyby rozhovory probíhaly face to face, byla 

bych schopna získat hlubší data. Mnoho lidí se také stalo více uzavřenými kvůli pandemii 

a všem omezením v České republice. Domnívám se, že to ovlivnilo počet účastníků 

výzkumu, ke kterým se mi podařilo dostat. Můj výzkum by také byl podrobnější, kdyby v 

Praze byli turisté a všechno bylo jako před COVID-19, takže bych mohla provést 

pozorování, které by mi dalo spoustu nových dat. 

K zodpovězení výzkumných otázek jsem použila několik zdrojů informací: prostudovala 

jsem teoretický kontext problémů, které jsem zkoumala, analyzovala jsem mediální obraz 

Airbnb v Praze, pomocí analýzy bytového fondu jsem se snažila zhruba odhadnout, kolik 

bytů může potenciálně být k pronájmu na Smíchově. Všechna tato data mi pomohla sepsat 

plán a otázky pro polostrukturovaný rozhovor s účastníky výzkumu, ze kterých jsem 

čerpala základní data pro analýzu a následnou odpověď na mé výzkumné otázky.  

Na začátku práce jsem definovala výzkumné otázky své bakalářské práce, které zněly 

takto: 

 Jak místní obyvatelé vnímají proměnu ve své čtvrti ve vztahu k rozsahu působení Airbnb?  

 Zda se nyní změnil přístup místních obyvatel k situaci během nepřítomnosti turistů?  

 Jaké aspekty soužití s Airbnb (pozitivní i negativní) definují účastníci výzkumu? 

Věřím, že se mi podařilo odpovědět na všechny tři výzkumné otázky a splnila jsem cíl své 

bakalářské práce. 

Z rozhovorů se mi podařilo zjistit následující informace: místní obyvatelé si všímají změn, 

které se na Smíchově odehrávají. Říkají, že se čtvrť rozvíjí a stává se pro život 

pohodlnější. Většina účastníků výzkumu uvedla, že je velice spokojena s infrastrukturou 

Smíchova. Téměř všichni účastníci výzkumu nespojovali probíhající změny s přítomností 

a rozvojem provozu služby Airbnb na Smíchově, dokonce se domnívají, že Airbnb na ně 

má minimální nebo žádný dopad. Můj výzkum zúčastnili dva lidi, kteří dlouho žili na 
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Smíchově. Neviděli průmyslový Smíchov s továrnami, ale bydleli ve čtvrti, která byla v 

přechodném stavu. Nyní jsou velmi spokojeni s tím, jak se oblast vyvinula a čím se stala. 

Jediný účastník výzkumu, který uvedl, že rozvoj Smíchova je v souladu s rozvojem Airbnb 

ve čtvrti, označil tento vliv za pozitivní – rozvoj Airbnb motivuje investory investovat do 

rozvoje a zkrášlování obce, aby do ní přilákali větší počet turistů, což ovlivňuje také život 

místních obyvatel, protože také oni mohou tato vylepšení využít. 

Na závěr lze říct, že moji účastníci výzkumu se domnívají, že Airbnb má minimální dopad 

na rozvoj Smíchova, a nepovažují jej za nějaký druh problému, kterému je třeba věnovat 

pozornost nebo hledat řešení. V teoretické části jsem jako jednu z externalit soužití s 

Airbnb definovala vliv Airbnb na proces gentrifikace. Jak jsem již zmínila v teoretické 

části, abychom dokázali zodpovědět otázku, zda v oblasti studia probíhá proces 

gentrifikace, je nutné provést časově náročnou studii a hluboce a podrobně prostudovat 

historii čtvrti a sociálně-demografické změny, ke kterým došlo v její populaci. Otázka, zda 

Smíchov prochází procesem gentrifikace, tedy zůstává nezodpovězena. Ale podařilo se mi 

zjistit názor místních obyvatel, zda se domnívají, jestli Smíchov je více turistickou čtvrti, 

nebo ne. Na základě výzkumu mohu konstatovat, že proces turistifikace podle názoru 

místních obyvatel na Smíchově neprobíhá. 

Nečekané pro mě během rozhovorů bylo, že mnozí účastníci výzkumu sami nastolili jiné 

téma, které je znepokojuje. Po analýze rozhovoru jsem si všimla, že mnoho účastníků 

výzkumu při odpovědi na otázky týkající se kvality života a změn probíhajících na 

Smíchově zmínili zvýšený počet bezdomovců a drogově závislých, zejména v oblasti 

stanic metra Anděl a Smíchovské nádraží. Podařilo se mi tedy přijít s novým tématem, 

které by bylo možné potenciálně prozkoumat ze strany sociální politiky, například jaké 

možnosti řešení tohoto problému lze navrhnout. 

Za hlavní přínos mé práce považuji získané informace o tom, jak se život místních 

obyvatel nyní odvíjí bez přítomnosti obvyklého počtu turistů již téměř rok kvůli pandemii 

a uzavření hranic. Současnou epidemickou situaci jsem využila také k tomu, abych zjistila, 

jaký mají nyní místní obyvatelé vztah ke službě Airbnb, pokud se kvůli nepřítomnosti 

turistů změnil jejich názor. Pro mě osobně se jednalo o nejzajímavější část rozhovoru, 

protože tímto se předtím nezabývala literatura ani média, kvůli čemuž jsem si ani 

nedokázala představit, jaké budou odpovědi. 



40 

 

Obecně lze říct, že obyvatelé jsou s novou situací spokojeni a najdou v ní více pozitivních 

věcí než negativních. Podle účastníků výzkumu mezi hlavní výhody patří to, že nyní 

mohou svůj dům využívat zcela pro sebe, dům se ztišil, noví cizí lidé přestali se objevovat 

v domě. Mnoho účastníků výzkumu dokonce uvedlo, že by byli rádi, kdyby se služba 

Airbnb v jejich domech úplně přestala nabízet a situace zůstala stejná i nadále.V 

rozhovorech bylo také nastoleno téma změn na realitním trhu v Praze – v centrálních 

pražských částech je k dispozici více bytů, které byly dříve k dispozici pouze na krátkou 

dobu prostřednictvím Airbnb.  

Dalším plusem absence turistů je podle účastníků výzkumu skutečnost, že mnoho 

problémů spojených s provozem Airbnb v domě se vyřešilo samo. Toto zjištění potvrzuje 

můj předpoklad z teoretické části práce, že některé problémy mohou dočasne zmizet z 

důvodu nepřítomnosti turistů kvůli Covid-19.  

Poslední výzkumnou otázkou mé práce bylo definovat pozitivní a negativní aspekty soužití 

s Airbnb.  

Byla jsem velmi překvapená, že jsem nebyla schopna identifikovat téměř žádné pozitivní 

aspekty soužití s Airbnb během provedené tematické analýzy dat, získané z rozhovorů. K 

tomu došlo kvůli skutečnosti, že mnoho účastníků výzkumu prostě nevědělo, jak na tuto 

otázku odpovědět. 

Pokud jde o negativní aspekty, podařilo se mi o nich zjistit dostatek podrobností. Na 

základě výzkumu lze říci, že na Smíchově Airbnb nezpůsobuje místním obyvatelům 

mnoho problémů a potíží. Téměř všichni účastníci výzkumu hovořili o stejných věcech, 

které ovlivnily život v jejich domech. Nejčastější odpovědí byl hluk, zejména v noci, který 

podle mých účastníků výzkumu majících děti hodně narušuje režim jejich spánku. 

Účastníci výzkumu, kteří nemají děti, jsou hlukem v domě méně rušeni. 

Účastníci výzkumu hovořili také o ledabylém přístupu turistů k domu a okolí, zvláště 

zdůrazňovali situaci se zvýšeným množstvím odpadu.  

Účastnici výzkumu ženského pohlaví poznamenali, že kvůli přítomnosti cizinců v domě se 

často cítí nebezpečně a nepohodlně, zatímco účastníkům výzkumu mužského pohlaví na 

této otázce vůbec nezáleží – všichni odpověděli záporně na otázku, jestli přítomnost turistů 

v domě snižuje jejich pocit bezpečí. Jedná se o příklad narušení ontologického bezpečí, o 

kterém jsem psala v teoretické části práce.  
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V teoretické části práce jsem uvedla, že v roce 2020 Poslanecká sněmovna České 

republiky projednávala zákony, které by se staly právním a regulačním rámcem pro provoz 

Airbnb. V metodologické části své práce jsem provedla obsahovou analýzu českých médií, 

díky které jsem se dostala k informacím, že obyvatelé Prahy 1 žádají a čekají na zavedení 

zákonů tohoto typu již několik let. Po analýze mediálního obrazu Airbnb pro mě bylo 

zajímavé zjistit, co si obyvatelé Smíchova myslí o potřebě zavést zákon, který by 

reguloval provoz službu Airbnb, nebo ji dokonce úplně omezil. 

Většina účastníků výzkumu se domnívá, že zákon je nutný, mnoho si není jistých, zda 

současné situaci nějak pomůže, ale bude alespoň definovat nějaký právní rámec. 

Ve srovnání se situací s Airbnb na Praze 1, která je popsána v médiích, je situace na 

Smíchově mnohem lepší, lze řict na základě mého výzkumu, že Airbnb zatím nemá tak 

silný negativní dopad na život místních obyvatel a čtvrť celkově.  
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Příloha č. 1: Projekt bakalářské práce 

 

Projekt bakalářské práce. 
  

  

Jméno a příjmení studujícího: Kristina Daniliuk 

 

Předpokládaný název práce: Vnímání obyvatel Prahy 5 dopadů souvisejících se soužitím s  Airbnb. 

 

Klíčová slova: Airbnb, Praha, dopad, rezidenty, vnímání 

 

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. 

 

Jméno vedoucí/ho bakalářského semináře, do kterého se chce studující hlásit (předběžně): Dr. 

Hasmanová Marhánková 

 

Námět práce 

Airbnb o sobě tvrdí, že je jednou z největších světových platforem s jedinečnými a autentickými 

místy pro bydlení a aktivitami, které jsou poskytovány místními rezidenty (Airbnb newsroom, 

2020). Služba Airbnb vstoupila do Česka v roce 2009 jako platforma poskytující sdílené bydlení 

pro cestovatele ve volných pokojích v bytech rezidentů. Cílem sdíleného bydlení bylo, aby 

cestovatel měl možnost komunikovat s místními obyvateli, cítit se jako místní a zažít vzácný 

zážitek a kulturu země, do které cestuje (Airbnb newsroom).  S postupem času se situace však 

výrazně změnila. Podle statistiky datového portálu airdna.co, ke dni 27.08.2020 84% nabídek pro 

krátkodobý pronájem na území Prahy jsou byty či rodinné domy, které jsou určené jenom pro 

ubytování turistů, bez  možnosti sdíleného bydlení.  

Takový rozvoj Airbnb začíná více zasahovat do každodenního života místních obyvatel, než 

tomu je v případě hromadných ubytovacích zařízení, jakými jsou hotely. Toto se děje proto, že 

Airbnb využívá pro ubytování svých uživatelů byty, které se většinou nacházejí v bytových 

domech, což vede ke ztrátě soukromí rezidentů a k výraznému míšení turistů a místních obyvatel 

v oblastech původně obytných. 

V posledních letech četné studie zkoumaly postoje obyvatel k vnímání dopadů rozvoje 

cestovního ruchu na jejich komunity. Hlavním důvodem rostoucího zájmu o tento typ výzkumu 

je skutečnost, že rozvoj cestovního ruchu má na místní společnost pozitivní i negativní důsledky 

(Ko D.W., Stewart W. 2002: s.521-522.) Pozitivní je, že cestovní ruch může vytvořit nové 

pracovní příležitosti pro místní obyvatele, zlepšit tvar města a zlepšit kvalitu života obyvatel. 

Cestovní ruch však může také způsobit negativní dopady na životní prostředí, ekonomiku a 

sociokulturu, přičemž sezónnost je jedním z nejvýznamnějších negativních dopadů. Během 

hlavní turistické sezóny je infrastruktura veřejných a zábavních zařízení nasycena problémy s 

přetížením a parkováním (Sheldon P., Abenoja T. 200: s.440), které často způsobují 

nepříjemnosti místním obyvatelům. Tyto obtíže spojené s cestovním ruchem a také s ním 

související škody mohou vést k rozvoji a udržování negativních postojů místní populace k 

cestovnímu ruchu. Tato situace vede k napětí. Na jedné straně je původní cíl platformy Airbnb, 

kterým je dostat turisty blíže k obyvatelům destinací, na druhé straně je reakce místních 

rezidentů, která může být negativní, protože jejich každodennost je narušována přítomností 

turistů.  
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Cílem této bakalářské práce je rozebrat současný vliv krátkodobého  pronájmu ubytování 

přes Airbnb na život místních obyvatel Prahy 5, konkrétně na příkladu čtvrti Smíchov. Ke 

dni 27.08. 2020 na Smíchově je 566 aktivních nabídek pro krátkodobý pronájem bytů. Většina 

bytů je nabízena v oblasti Vltavy (airdna.co).  

Určitě COVID ovlivnil počet bytů, které jsou pronajímány prostřednictvím Airbnb. Někteří 

majitelé bytů začali nabízet své bytové jednotky na dlouhodobý pronájem. (McEnchroe, T., 

2020). Ke dni 23.04.2020  podle statistiky datového portálu airdna.co v Praze bylo nabídnuto 

prostřednictvím Airbnb 11231 bytů, když ke dni 27.08.2020 číslo kleslo na 8828 bytů. Ale jsem 

si jistá, že tato skutečnost nebude mít velký vliv na můj výzkum. Jak bylo uvedeno výše Airbnb 

vstoupilo do České Republiky v roce 2009, což znamená že moji potenciální respondenti již mají 

názor na soužití s Airbnb. 

Protože já sama bydlím na Smíchově a mohu si všimnout velkého počtu turistů v okolí, stejně 

jako trvalého toku nových turistů v mém domě, a to i v době COVIDu. Díky mým osobním 

zkušenostem mohu říci, že Smíchov se stává velmi oblíbenou destinací pro turisty, kteří si 

pronajímají ubytování prostřednictvím Airbnb. 

Analýza vnímání rezidentů dopadů, které s sebou přináší jejich soužití s  Airbnb může pomoci 

lépe porozumět faktorům, které je třeba zlepšit nebo zavést přesnou legislativu, aby se 

minimalizovaly negativní dopady zasahování Airbnb a všechno s tím spojené do každodenního 

života místních obyvatel, aby obyvatelé Smíchovu nebyli vystaveni stejným problémům jako 

obyvatelé Prahy 1. Místní obyvatele žádají představitele Prahy 1, aby zavedli konkrétnější 

pravidla a začali dělat přesnou kontrolu turistického chování a všeho, co s ním souvisí. Rezidenti 

uvádí negativní příklady soužití s Airbnb jako to, že turisté házejí koloběžky do odpadkových 

košů, pod auta a do Vltavy, v noci se lze setkat s opilými turisty na chodbách svých domů. Také 

si rezidenti stěžují na velké množství odpadu a nedostatek odpadkových košů. Říká, že život v 

centru města se kvůli nečinnosti kompetentních orgánů stává nesnesitelným a nenávist vůči 

turistům roste (Hrubý,В., 2019). 

Typ ubytování přes Airbnb je v poslední době velice diskutovaným tématem, podle mého názoru 

je nutné, kromě ekonomických aspektů jako například vliv sdílené ekonomiky na hospodářství 

měst a hotelu, zaevidovat také sociální stránku soužiti s Airbnb, zejména analýzy názorů 

rezidentů na soužití s Airbnb v jejich soukromi, které mám v planu prostudovat. 

 Předpokládané metody zpracování 

V metodologické části bakalářské práci bych chtěla využít kvalitativní výzkum. Pro vytváření 

dat budu používat metodu kvalitativního polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory budu 

provádět s obyvateli Prahy 5.   

Kvalitativní výzkum považují za vhodný, protože umožňuje hloubkové zkoumání faktorů, jako 

například vnímaní obyvatel změn spojených s rozvojem Airbnb v jejich čtvrti, jejich názor na 

přítomnost turistů ve svých soukromých prostorách, jaké externality soužití s Airbnb definují, 

jak hodnotí svoji kvalitu života atd. Výzkumný rozhovor mi umožňuje dostat se na zajímavá 

témata I dává volnost přizpůsobit otázky podle situace.Také výzkumný rozhovor umožňuje 

pochopit, jak respondent nahlíží na danou problematiku, co považuje za důležité při vyprávění 

své zkušenosti. (Bryman, A. 2012: s.471).  
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 Vzorek  

Nemůžu předem odhadnout rozsah výběru respondentů, plánuji ukončit výběr po dosažení 

teoretického nasycení. Mou snahou je mít respondenty různého věku, pohlaví, vzdělání i 

socioekonomického statusu, aby byl zkoumaný problém posouzen z různých úhlů pohledu. 

Pro hledání respondentů plánují použít metodu sněhové koule a začít u rodiny, která bydlí  se 

mnou ve stejném domě. Teď bydlím sama v domě na Smíchově, kde se téměř všechny byty jsou 

krátkodobě pronajímány turistům prostřednictvím Airbnb.  

 Analýza  

Pro analýzu získaných dat plánují používat tento postup:  

1) třídění dat, jejich kódování a kategorizace 

(2) formulace základních tvrzení 

(3) interpretace 

(4) komparace (typologizace) 

(5) teoretická generalizace (Šeďová, Švaříček, 2013). 

 Jako kódování plánuji používat otevřené kódování. Kódy mi dovolují uspořádat velké množství 

textu. Pod jedním kódem budu mít fragmenty, které spolu tematicky souvisí. Mám v plánu 

používat ruční kódování a program Atlas.ti.  

 Etické souvislosti zvažovaného projektu 

Ve své bakalářské práci se budu řídit etickými směrnicemi české asociace pro sociální 

antropologií.   

Nebudou publikována data, která by mohla čtenáři umožnit identifikaci účastníků výzkumu jako 

například jméno a příjmení, přesný věk, trvalé bydliště. Mám v plánu nahradit jména 

respondentů pořadovými čísly. 
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Příloha č. 2: Plan polostrukturovaného rozhovoru  

 
ÚVOD 

 

Dobrý den. Jmenuji se Kristina Daniliuk, studují sociologii a sociální politiku na Univerzitě 

Karlově. V rámci své bakalářské práci rozebírám současný vliv krátkodobého pronájmu 

ubytování přes Airbnb na život místních obyvatel Prahy 5, konkrétně na příkladu čtvrti 

Smíchov.  

Pro anonymizaci dat a ochranu osobních údajů nebudu používat Vaše skutečné jméno a další 

udaje.  

 

ROZEHŘÁTÍ  

 

 

1. Jak dlouho bydlíte v tomto domě?   

2. Víte, co je to Airbnb? Pokud ano, jak jste zjistil/a, že se ve Vašem domě pronajímají byty 

prostřednictvím Airbnb?  

 

HLAVNÍ ROZHOVOR   

 

1. Ve studiích o dopadu Airbnb na život místních obyvatel často píšou o negativních 

externalitách soužití s Airbnb, například přibývání hluku a znečištění v domech. Jak 

přítomnost turistů ve Vašem domě ovlivnila Váš každodenní život?   

 

 

2. Měl/a jste nějakou interakci s turisty? Pokud ano, hodnotíte tuto interakci jako pozitivní 

nebo negativní? Vysvětlete, prosím.  

 

 

3. Všiml/a jste si nějakých změn ve své čtvrti? Jakých? Jak se změnil život na Smíchově za 

posledních 5 let?  

 

 

4. Proces turistifikace lze charakterizovat jako funkční změnu sídla, kdy jsou původní 

funkce (obytné, obslužné, rekreační) vytlačeny a nahrazeny turistickou funkcí . Jedná se o služby 

a zařízení zaměřená na cestovní ruch, tedy obchody se suvenýry, stravovací zařízení, ubytovací 

zařízení atd. Myslíte si, že tento proces probíhal na Smíchově před COVIDem. Pokud ano, 

zdůvodněte, prosím.  

 

 

5. Ovlivnilo působení Airbnb ve Vašem domě kvalitu Vašeho každodenního životu? Pokud 

ano, jak konkrétně?  

 

 

6. Jiné vyzkumy také zmiňuje jako jeden z vysledku studii soužití s Airbnb snížený pocit 

bezpečí místních obyvatel kvůli přítomnosti turisty v domě. Souhlasil/a byste s této souvislosti?  

 

 

7. Zažil/a jste nějaké nepříjemnosti způsobené provozem Airbnb ve Vašem domě? Pokud 

ano, jaké?  
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8. Přineslo Airbnb do Vašeho života něco pozitivního (např. poznání nových kultur, 

procvičení cizího jazyka)?  

 

 

 

9. Všiml/a jste si nějakých změn ve Vašem každodenním životě kvůli nepřítomnosti turistů 

kvůli pandemii?  

 

 

 

10. Vzhledem k aktuální situaci jste změnil/a svůj postoj k Airbnb?  

 

 

11. Přemýšlel/a jste o přestěhování kvůli problémům spojeným s působením Airbnb ve 

Vašem domě? 

 

ZCHLADNUTÍ  

1. Сo si obecně myslíte o Airbnb? 

2. Myslíte si, že by provoz  Airbnb v Praze měl být omezen zákonem nebo limitem na počet 

nocí, na jak dlouho lze byt pronajmout za rok atd. 

 

 

3. Chcete něco přidat k výše uvedenému?  

 

UZAVŘENÍ 
 

To je z moje strany všechno, děkuji moc za rozhovor. Pokud máte zájem seznámit se s tím co 

napíšu, můžete nechat svůj email pro zasílání výsledků výzkumu.  
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