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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  LUCIE SOMOLÍKOVÁ 
Název bakalářské práce: Daňová hlediska podnikání v rámci sdílené ekonomiky 
 
Cíl práce:  Zkoumat základní atributy sdílené ekonomiky a její akcelerátory. Analyzovat 
sdílenou ekonomiku v mezinárodním prostředí a daňovou problematiku sdílených 
služeb v prostředí ČR. Vhodnou případovou studií ilustrovat daňové dopady vybraného 
segmentu sdílené ekonomiky. 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Martina Černíková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů studentem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    
  

Posouzeno bez výhrad x Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG 
Posouzeno s výhradami  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) Vyvíjí např. společnost Airbnb nějaké iniciativy k tomu, aby její nadnárodní aktivity 
byly místními úřady akceptovány? 
2) Na straně 39 uvádíte, že ubytovací služby jsou definovány jako samostatná činnost 
za podmínky, že je pronajímaná věc zapsána v obchodním majetku poskytovatele.  
Jedná se vždy o nutnou podmínku? 
 
Práci doporučuji   k obhajobě.   
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    VÝBORNĚ             
 
 
Datum:           2. května 2019                                                                                                                                                    

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka si pro svoji práci zvolila velmi aktuální, ale zároveň poměrně náročné téma 
související s problematikou  sdílené ekonomiky. V úvodu práce provedla deskripci  
širokého spektra těchto služeb a diskutovala akcelerátory sdílené ekonomiky. 
V následující pasážích práce byly analyzovány nejvýznamnější služby z oblasti sdílené 
ekonomiky poskytované v rámci EU a zkoumána současná regulace těchto služeb 
v prostředí ČR. Závěr práce je věnován daňové problematice sdílené ekonomiky 
v české ekonomice, tato část je vhodně doplněná případovou studií zdanění 
(nezdanění) příjmů z poskytování služeb přes oblíbenou platformu Airbnb.  
 
 
Studentka pracovala velmi zodpovědně a samostatně,  cíle práce byly naplněny. 
Provedená analýza byla podle mého názoru  dostačující i s ohledem na to, že se jedná 
o bakalářskou práci.  Práce je vystavěna logicky, s odpovídající strukturou. Ačkoliv 
studentka explicitně neformulovala svoje názory, oceňuji schopnost studentky 
provést poměrně rozsáhlou rešerši nejen tuzemských, ale  ve velké míře i 
zahraničních zdrojů.  K formální  a stylistické úrovni práce nemám výhrad.  V souhrnu 
lze konstatovat, že studentka poměrně komplikovanou a neotřelou problematiku 
sdílené ekonomiky  zpracovala  ve své bakalářské práci velmi zdařile.    


