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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce je standardně a přehledně strukturovaná. Výzkumné otázky jsou jasně formulovány hned 

v první kapitole po úvodu (str. 10), detailněji je autorka rozpracovává v metodologické části práce 

(str. 22) do podoby témat, na jejichž základě pak strukturuje prezentované výsledky v analytické 

části. Hlavní zjištění jsou shrnuta také v závěru. Stanovené otázky jsou zodpovězeny. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano; autorka využívá celkem 36 relevantních pramenů (knižních, časopiseckých i zpravodajské 

články), z toho dvě třetiny tvoří zahraniční zdroje. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Jádrem práce jsou polostrukturované rozhovory, které autorka okrajově doplňuje o obsahovou 

analýzu českých médií na téma Airbnb v Praze a terénní sondu.  

Veškeré postupy autorka popisuje transparentně, detailně, k práci přiložila také scénář rozhovorů 

(str. 53-54). Sběr primárních dat měla autorka zkomplikovaný kontextem pandemie, provedla 

nicméně sedm rozhovorů přes online platformy. Data analyzovala metodou tematické analýzy, jejíž 

postupy aplikuje korektně. Interpretace však autorka mohla více propracovat a provázat 

s teoretickými koncepty, analýza působí deskriptivně a povrchně. 

 

Autorka píše, že některá témata z analýzy vynechala, jelikož jí „nepřipadala pro práci příliš 

zajímavá nebo důležitá.“ (str. 22) Nicméně hned nato píše, že se jednalo o úryvky z rozhovorů např. 

o tom, zda informanti přemýšleli o přestěhování z důvodu soužití s Airbnb nebo jak zjistili, že se 

tato služba u nich v domě provozuje. To považuji za vysoce relevantní pro porozumění tomu, jak se 

žije s Airbnb a nepovažuji za dostatečně opodstatněné, že autorka tyto pasáže z analýzy vynechala. 

 

 



 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka veškeré argumenty opírá o získaná data nebo jiné zdroje, v práci se neobjevují nepodložené 

závěry. Výhradu mám k občasné tendenci generalizovat výsledky na celkový život obyvatel 

Smíchova, což samozřejmě vzhledem ke zvoleným metodám není možné. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano; autorka zřetelně odděluje své vlastní komentáře, úvahy a interpretace od myšlenek převzatých, 

příp. vyplývajících z dat. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Autorka prokázala schopnost adekvátně a korektně pracovat s dostupnými zdroji. Problém autorce 

občas činí užívání Ibid a místy se v teoretické části objevují dlouhé pasáže přenesené pouze 

z jednoho zdroje. 

Formulace jsou srozumitelné, objevuje se však poměrně vysoké množství překlepů. Místy jazyk a 

styl psaní neodpovídají odbornému textu. Některé pasáže působí výplňově.  

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Teoretický rámec považuji za nedostatečně rozpracovaný. Autorka sice pracuje s relevantními 

koncepty gentrifikace, turistifikace a ontologického bezpečí, nicméně každému z nich věnuje cca 

dva krátké odstavce a pak již jen pár okrajových zmínek. 

 

Autorka píše, že se jí nepodařilo s respondenty navázat důvěru a dostat se do hloubky témat 

z důvodu komunikace online. Domnívám se nicméně, že výraznější problém a bariéru mohlo 

způsobit spíše to, že autorka údajně prováděla manuální přepisy rozhovorů do počítače paralelně 

s jejich prováděním (jak píše na str. 20). V práci není vysvětleno, proč rozhovory nenahrávala a 

neprováděla přepisy až následně. Zároveň se domnívám, že za slabšími závěry stojí také spíše 

nedostatečně propracovaná analýza a možná i ne zcela vhodně položené otázky, které často nedávají 

respondentovi příliš prostoru rozpovídat se, někdy jsou až návodné. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1) Jak v práci uvádíte (str. 40), jedním z hlavních závěrů Vašeho výzkumu je, že jako negativa 

služby Airbnb Vaši respondenti uváděli zejména hluk a zvýšené množství odpadu. To jsou 

nicméně zároveň přesně ty dva příklady, které jste jim v rámci položené otázky sama uvedla 

jako negativa identifikovaná v předchozích studiích. Jak toto reflektujete? Domníváte se, že 

mohlo dojít k ovlivnění jejich odpovědí formulací otázky, nebo to nepředpokládáte a proč? 

  

Přesné znění otázky: „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?“ (str. 53) 

 

 

2) Jaký přínos pro Váš výzkum měla provedená terénní sonda, kdy jste se snažila ve dvou 

ulicích Smíchova zjistit počet bytů, ve kterých pravděpodobně nežije jejich majitel, 

porovnáním jména majitele bytu se jménem na zvonku? Resp. jaké informace navíc oproti 



 

 

dostupným statistikám o počtu aktivních nabídek ubytování na Smíchově z portálu 

airdna.co, které sama užíváte, to přineslo? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Kristina Daniliuk splnila základní požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji 

k obhajobě a vzhledem k připomínkám uvedeným výše ji navrhuji hodnotit stupněm C-D 

v závislosti na obhajobě. 
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