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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uveďte na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:
Jaký je aktuální vývoj v oblasti regulace sdílené ekonomiky v Praze, jak jej hodnotíte
v kontextu závěrů své práce?
Kdo (jaký úřad) by měl být dle Vašeho názoru regulátorem sdílené ekonomiky v ČR
v segmentech, které v práci analyzujete? Svá tvrzení zdůvodněte.
Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně
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Diplomová práce je členěna do 5 kapitol + Úvod a Závěr. Rozsah samotné práce je cca 110 stran.
Vedle hlavního cíle práce diplomantka v první kapitole definuje 5 dílčích cílů a 3 konkrétní výzkumné
předpoklady, které mají přímou vazbu na vytyčený hlavní cíl. Základní výzkumnou otázkou, kterou
diplomantka řeší je, jak může Hl. město Praha zlepšit regulaci sektoru sdílení ve vazbě na současnou
legislativu a její nedostatky. V diplomové práci je uvedena metodologie a vysvětleny metodické
postupy, které považuji za adekvátní.
Teoretickou a rešeršní část práce tvoří kapitoly 3 - 5. Autorka vychází z aktuálních a relevantních
zdrojů, především pak cizojazyčných. Definuje pojmy, obchodní modely, segmenty sdílené
ekonomiky i vazby sdílené ekonomiky na regionální rozvoj. Uvádí zde také faktory podmiňující rozvoj
sdílené ekonomiky. V části regulace sdílené ekonomiky se věnuje aktuálním přístupům k regulaci
vybraných segmentů sdílené ekonomiky v zahraničí, podrobně se zabývá aspekty sdílené ekonomiky,
které regulaci vyžadují.
V páté kapitole pak diplomantka analyzuje situaci ve vybraných segmentech sdílené ekonomiky
v Praze, významně se zde věnuje legislativnímu rámci regulace daných odvětví. Benchmarkem pro
komparativní analýzu je přístup k regulaci v Amsterodamu, výběr této metropole je opodstatněný
především kvůli vysoce proaktivnímu přístupu ke sdílené ekonomice a její regulaci ze strany aktérů
veřejné politiky. V kap. 5.6 autorka předkládá zhodnocení a návrhy doporučení pro efektivní regulaci
sdílené ekonomiky v Hl. městě Praha.
Cíl práce byl splněn, volbu metod řešení považuji za adekvátní. Diplomantka prokázala
schopnost samostatně zpracovat rozsáhlou rešerši a aplikovat získané poznatky,
formulovat vlastní názory na řešení problematiky regulace segmentů sdílené
ekonomiky, jež je vysoce aktuální. Pozitivně hodnotím práci se zahraničními
informačními zdroji, samostatnost a nasazení diplomantky při zpracování zadaného
tématu. Práci samotnou hodnotím jako společensky přínosnou a v praxi aplikovatelnou.
Formální úprava práce vč. citací jsou zcela v souladu s požadavky na zpracování diplomové práce
na EF TUL.
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