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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tato bakalářská práce si klade za cíl předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného ubytování ve 
vybraných zemích Evropské Unie.  

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
splněno 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pravidelně konzultovala svůj bakalářský záměr. Výhodou bylo, že studentka přesně věděla, čeho chce 
dosáhnout, bohužel někdy je studentka až moc plachá ve své prezentaci. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
průměrné poznatky 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
práce včetně korektního seznamu literatury a citací 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce měla za cíl předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného ubytování ve 
vybraných zemích Evropské Unie. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 
části je kromě komplexní rešerše literatury popis regulatorních nástrojů ve vybraných zemích EU a ve vybraných 
městech. V praktické části je prezentována analýza datové sady nabídek ubytovacích kapacit Airbnb ve vybraných 
evropských městech. Bakalantka dochází k závěru, že pandemie COVID-19 ovlivnila množství nabídek, kdy 
převážně ve velkých městech vybraných evropských zemí došlo k snížení nabízených ubytovacích kapacit. Zadruhé 
bylo zjištěno, že většina pronajímatelů Airbnb byla nucena snížit jednotkovou cenu za nabízená ubytování.  
Bakalantka si stanovila dvě základní hypotézy, které chtěla vyvrátit. První hypotézu testovala na základě rešerše 
literatury a dostupných dat, naopak druhou hypotézu testovala na základě provedeného řízeného rozhovoru 
s pracovníkem realitní kanceláře a na základě provedeného pracovního průzkumu. Metodicky studentka 
postupovala správně, její dosažené závěry dávají smysl. V případě správné prezentace samotné práce a jejích 
závěrů včetně bezchybného a sebejistého zodpovězení otázek vedoucího a oponenta práce, se přikláním 
k zlepšení hodnocení práce na A. Ke zlepšení hodnocení přispívá rozsah, ale vlastně i hloubka a šíře provedené 
úvahy v samotné bakalářské práci, ale také prezentace výsledků v kapitole diskuze a jejich shrnutí v závěru 
bakalářské práce. Práce byla zkontrolována antiplagiátorským systémem theses.cz, výsledkem je shoda ve výši 
menší než 1 %. Práci můžeme považovat za originální dílo. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jak na základě získaných poznatků hodnotíte uvolnění cestovního ruchu v 2Q 2022? Jaký očekáváte 
dopad na počty nabízených ubytovacích kapacit přes AIrBnB, počty realizovaných objednávek a 
jednotkovou cenu objednávek? 

2. Na základě rešerše literatury, jaké možnosti regulace (,ale také jaké nevhodné regulatorní nástroje) byste 
doporučila Radě hlavního města Prahy pro rámec ubytování přes AirBnB? 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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