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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila nesporně zajímavé a velmi praktické téma, které je relevantní nejen pro 
právní veřejnost, ale také pro velkou část veřejnosti obecné. Jedná se přitom o značně aktuální 
téma již vzhledem k rekodifikaci soukromého práva a rovněž k současné situaci na trhu 
nemovitostí v České republice, jež se vyznačuje dlouhodobým výrazným růstem cen a 
rozmachem fenoménu sdílené ekonomiky. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i 
aktuální judikatury (včetně německojazyčné), jako i schopnost orientace v odborných textech 
včetně cizojazyčných. 
 

2. Struktura a členění práce: 
 
Text (95 stran včetně úvodu a závěru, na počet znaků cca 132 stran) je přehledně a jasně 
členěn, jeho struktura je logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní 
členění je v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena z šesti 
kapitol, které se (s výjimkou kapitoly první) rozpadají na jednu až čtyři úrovně podkapitol. První 
kapitola je věnována obecné úpravě nájmu v občanském zákoníku, mj. včetně povinností 
pronajímatele a nájemce a institutů podnájmu či obnovení nájmu. V kapitole druhé již autorka 
pojednává o nájmu bytu a domu. Nejprve představuje pojem bytu jako předmětu nájmu a 
provádí srovnání s předchozí právní úpravou a dále se zabývá otázkami bydlení v jiném než 
obytném prostoru, nájmu domu, nájmu bytu k rekreačnímu nebo jinému krátkodobému účelu 
a nájmu služebního bytu. Diplomantka se rovněž zamýšlí nad účelem nájmu bytu a to zejména 
z hlediska vymezení oproti poskytování ubytování ve vztahu k pronikání prvků sdílené 
ekonomiky (např. Airbnb). Třetí kapitola pojednává o vzniku a trvání nájmu domu a bytu, tedy 
mj. o náležitostech nájemní smlouvy (a zakázaných ujednáních) a o jiných způsobech vzniku 
nájmu (např. přechod nájmu nebo přistoupení k nájmu), o neplatnosti a zdánlivosti nájemní 
smlouvy, o subjektech nájmu a právech a povinnostech stran nájemní smlouvy nebo o 
podnájmu. Do kapitoly je zařazen také velmi stručný exkurz do německé právní úpravy.  Ve 
čtvrté kapitole diplomantka představuje problematiku skončení nájmu domu a bytu, tentokrát 
již s rozsáhlejší komparací s německým právem. Pátá kapitola je věnována družstevnímu 



bydlení. V závěrečné šesté kapitole autorka analyzuje problematiku krátkodobých pronájmů 
Airbnb s přehledným vymezením problematických aspektů a možností jejich řešení. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila solidního množství pramenů zahrnujících 
právní předpisy, odbornou literaturu včetně německojazyčné a poměrně rozsáhlou judikaturu 
především českou, ale také německou; po jednom rozhodnutí je zastoupena rovněž judikatura 
rakouská a rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva. Citace jsou v práci 
uváděny na správných místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Nezatěžují ji přitom 
žádné zásadní gramatické chyby. S právní terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci dlouhou. Diplomantce se podařilo vypracovat kvalitní 
a ucelený vhled do předmětné problematiky. Oceňuji rovněž zařazení autorčiných vlastních 
kritických postřehů a návrhů de lege ferenda. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
V závěrečné kapitole práce předkládáte výstižnou analýzu problému krátkodobých pronájmů 
formou Airbnb. Vyjádřete se prosím detailněji k problému obtěžování ostatních obyvatel 
domů, ve kterých k tomuto pronájmu dochází, hlukem a jiným rušením jejich práv. Poskytuje 
podle Vás právní řád těmto osobám odpovídající ochranu, uvažujeme-li zejména situaci v 
oblastech zhusta využívaných ke sdílenému ubytování? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i její schopnost orientovat se v zákonné úpravě a odborné literatuře i judikatuře včetně 
německojazyčné. Autorce se podařilo vypracovat zdařilý ucelený přehled tématu obohacený 
o vlastní kritické poznámky a doporučení. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s 
předběžným hodnocením výborně. 
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