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Cílem bakalářské práce je „systematizovat dostupné zdroje a podat souhrnný přehled o tom,
čím sdílená ekonomika vlastně je.“ (s. 5). V závěru práce autor redefinuje cíl práce následovně:
„tato práce proto měla za cíl srovnat jednotlivé definice, které teoretici pro vymezení sdílené
ekonomiky používají, rozebrat a porovnat jednotlivé druhy a typy sdílení a oblast sdílené
ekonomiky a tak zasadit do pevného teoretického rámce„ (s. 47). Práce působí spíše popisně,
analytický srovnávací prvek je minimální. Práce je strukturovaná do šesti kapitol. Po úvodní
kapitole se autor zabývá teoretickým rámcem sdílené ekonomiky. Druha kapitola uvádí
příklady služeb sdílené ekonomiky. Ve třetí kapitole autor popisuje akcelerátory sdílené
ekonomiky. Kapitola čtvrtá a pátá se zabývají výhodami a kritikou sdílené ekonomiky.
V kapitole šesté je popsán střet sdílené ekonomiky s regulacemi. Poslední kapitola práci
uzavírá.
Pozitiva práce





Aktuální téma
Přijatelná struktura práce
Konzistentní a korektní odkazy na zdroje.
Rozsáhly seznam literatury, ovšem jen malé procento těchto zdrojů jsou akademický
přijatelných.

Otázky a připomínky k obhajobě.






Práce je popisná a postrádá analytický prvek. V práci je popsán fenomén sdílené
ekonomiky ovšem bez, nebo ve velmi malé míře s, kontextu celkových tendencí vývoje
ekonomicko-sociálních struktur například v kontextu procesu globalizace, tak
v kontextu nezaměstnanosti případně hodnotovo-sociální politiky. Těmito způsobem
by bylo možné analytický prvek této práci dodat.
V práci chybí kvalitní průzkum literatury. Autor uvádí, že téma není dostatečně
prozkoumané: „ačkoliv je téma sdílené ekonomiky velice živé, zatím není příliš
teoretický zakotveno a akademických prací, které by se jím zabývaly, není mnoho.“ (s.
5). Ovšem, ačkoliv se tématem primárně nezabývám, během krátkého časového úseku
se mi podařilo najit 14 zdrojů publikovaných a akademický přijatelných časopisech
nebo knihách (viz dole).
Vzhledem k chybějícímu průzkumu kvalitní akademické literatury je velmi nesnadné
vymezit to, co práce k již publikovaným vědomostem přináší nového. Tímto se práce
z akademické oblasti degraduje na popisný referát nebo úvod k výzkumné části
bakalářské práce.

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhují hodnocení nejvýše trojkové v případě úspěšné
obhajoby.
V Praze dne 8.8.2016

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
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