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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Kristina Daniliuk 

Název práce: Jak se žije s Airbnb na Smíchově (Praha 5)\ 
 
Vedoucí práce: Jakub Grygar 

Oponent: Tereza Svobodová 

Navržené hodnocení: E 
 
 
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 má logickou strukturu s jasně formulovanými výzkumnými otázkami:  

"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?" (str. 10) 

V závěru práce se Kristina Daniliuk k těmto otázkám vrací (s. 38) a předkládá souhrnnou odpověď. 

 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Práce se opírá o rešerši literatury vázané ke studiu dopadů Airbnb na život v evropských městech. 
Tato část je i přes její stručnost slušně zvládnutá a ukazuje, že autorka umí vyhledat a tvůrčím 
způsobem zpracovat relevantní texty. Relativně slabší je však práce s tou literaturou, která pokrývá 
témata, jež se autorce otevřela až při řešení práce: gentrifikace, investiční byty, proměna realitního 
trhu v období let 2020 a 2021. Zde už, patrně z časových důvodů, nejsou poznatky získané z 
výzkumu vztaženy k textům, které by autorce více pomohly s interpretací vytvořených dat. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Do designu výzkumu výrazně intervenovala pandemie Covid-19 a diplomantka tak musela poměrně 
radikálně upravit původní výzkumný plán. Na místo vytváření dat prostřednictvím etnografického 
výzkumu a výzkumných rozhovorů se výzkum zaměřil na obsahovou analýzu a sérii kratších a 
povrchnějších rozhovorů. I tak ale studentka ukázala schopnost pohotově reagovat na novou situaci 
a v práci nabízí metodologickou inovaci, když kreativně pracuje s daty dostupnými v katastru 
nemovitostí. 
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěla? 
 
Autorka si vybrala ke zpracování téma, které značně rezonuje českým veřejným prostorem, a 
především pak v Praze. Množství publicistických, ale i odborných textů, které k tomuto byly v 
posledních dvou - třech letech publikovány, by dávalo tušit, že téma práce bude zpracováno s jeho  
dostatečným společenským a historickým kontextem. Kristina Daniliuk bohužel této možnosti 
nevyužila. Patrné je to především právě v interpretaci a argumentaci, kterou čtenáři nabízí. Ať již 
jde o informace získané z nastudované literatury nebo z vlastního výzkumu, autorka k nim 
přistupuje jako by se vznášely v sociálním, politickém a ekonomickém vakuu. Přes veškerou 
korektnost jejích formulací, vede rezignace na propojení dat s jejich kontextem k výrazné redukci 
poskytnuté informace. Argumentace tak zůstává na půl cesty a práce zdaleka nevyčerpává potenciál 
studovaného tématu. 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Formální i jazyková úroveň je standardní. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Účastníci autorčina výzkumu v rozhovorech s ní jen obtížně nacházeli spojení mezi nabídkou 
Airbnb a turistickým ruchem na Smíchově na jedné straně a proměnou této městské čtvrti na straně 
druhé. To není vůbec překvapivé, ovšem zároveň to neznamená, že takováto propojení vůbec 
nemůžeme nalézt. Jaká by to mohla být? 
 
 
Celkové hodnocení práce: Autorka si vybrala aktuální a důležité téma, k jejímuž zpracování 
přistoupila zodpovědně a s častými konzultacemi. Pandemie Covid-19 přinutila autorku upravit 
původní představy o zamýšleném výzkumu a soustředit se spíše na interpretaci jiných dat, než 
pořízených prostřednictvím etnografie a výzkumného rozhovoru. Slabá interpretační část takto 
získaných informací však již odráží autorčinu míru vhledu do jejího tématu. Kristina Daniliuk přes 
tyto dílčí výhrady ukázala, že je schopna uchopit vybrané téma prostřednictvím odborné literatury i 
metodicky a dostačujícím způsobem jej zpracovat. S přihlédnutím k míře samostatnosti při 
zpracovávání práce, navrhuji práci ohodnotit stupněm E. 
 
 
Datum:          Podpis: 
 
 


