
Oponentský posudek 

diplomové práce Bc. Pavli Kolmašové  

„Sdílená ekonomika v ČR a její možnosti z pohledu podniků“  

 

Předkládaná diplomová práce je orientována na problematiku sdílení a sdílenou ekonomiku a 

hodnotí možnosti jejího využívání z pohledu podniků působících v České republice. Sdílená 

ekonomika je v současné době velmi moderním a zajímavým tématem, a to jak v souvislosti 

s udržitelným rozvojem, tak vzhledem k narůstajícím trendům volajícím po sociální 

odpovědnosti organizací i občanské spoluodpovědnosti. I když je daný pojem poměrně 

známý, bohužel, i kvůli nekalým praktikám některých provozovatelů, ve vztahu k podnikům 

není zatím zcela rozpracovaný a dá se předpokládat, že některé efektivní formy sdílení jsou 

podniky opomíjeny i z důvodu nedostatku informací. Vzhledem k těmto skutečnostem lze 

považovat zaměření a cíle práce za velmi zajímavé a aktuální a výstupy pak za prakticky 

využitelné a přínosné.  

První část diplomové práce představuje rešerši odborné literatury. Je zde definován pojem 

sdílená ekonomika, popsány druhy a segmenty sdílené ekonomiky a rámcově je zmíněna i 

problematika právní regulace sdílené ekonomiky z pohledu EU i ČR. Za velmi zajímavou, a 

z hlediska cíle práce za klíčovou, považuji kapitolu 1.5 „Možnosti aplikace sdílené 

ekonomiky z pohledu podniků“, kde autorka velmi pěkně prezentuje různé varianty sdílení 

vhodné pro podniky doplněné o praktické příklady a konkrétní ukázky využití v rámci ČR i ze 

zahraničí. V práci bylo využito celkem 86 zdrojů a autorka bezesporu prokázala svou 

schopnost vhodně kombinovat informace z domácích i zahraničních zdrojů včetně efektivního 

využití zdrojů on-line.  

Navazující praktická část práce prezentuje výsledky primárního kvalitativního výzkumu 

s cílem identifikovat a zhodnotit aktuálně využívané a potenciálně možné formy sdílení ve 

vybraných podnicích v ČR a zjistit postoj dotazovaných manažerů vůči této problematice. 

Výzkum byl realizován v pěti různých podnicích vybraných úsudkovým výběrem formou 

osobního dotazování manažerů na základě velmi precizně vytvořeného scénáře dotazování. 

Výsledky šetření jsou prezentovány formou zpráv z výzkumu, které jsou zpracovány velmi 

pečlivě a srozumitelně. Kladně hodnotím i závěrečné shrnutí, kde jsou zjištění shrnuta do 

přehledné tabulky. Oceňuji také pěkně připravený projekt, na základě kterého byl výzkum 

proveden. Celkově lze praktickou část práce zhodnotit jako velmi zdařilou.  

Po formální stránce je práce psaná čtivým, srozumitelným způsobem a domnívám se, že 

splňuje všechny formální požadavky. V práci je minimálně překlepů. Práce je logicky členěna 

a návaznost kapitol je odpovídající.  

 

Závěrem mohu konstatovat, že studentka zcela splnila všechny stanovené cíle. Práce vyhovuje 

požadavkům kladeným na diplomovou práci, doporučuji ji tedy k obhajobě a hodnotím ji 

klasifikačním stupněm A. 

 

Diplomantku prosím při obhajobě o zodpovězení následujících otázek: 

1. Bylo by možné na základě vašeho šetření v podnicích a poznatků vyplývajících z rešeršní 

části práce nabídnout zkoumaným podnikům nějaká konkrétní doporučení, která by 

zlepšila či zefektivnila využívání různých forem sdílení v těchto firmách? O jakých 

formách sdílení, které zatím podniky nevyužívají, by mohly podle Vašeho názoru 

uvažovat do budoucna? 



2. Na str. 53 mě překvapil názor respondenta, že jedním z negativních důsledků sdílené 

ekonomiky je to, že dochází k „nabourávání přirozeného sociálního prostředí a vazeb mezi 

lidmi“. Přitom jako poměrně časté důvody využívání sdílené ekonomiky jsou uváděny 

„nevšední zážitky“, „navázání nových kontaktů“. Jaký je Váš názor? 

3. V jakých oblastech vidíte největší potenciál pro využití a rozvoj ekonomiky sdílení u 

podniků chemického průmyslu a jaké formy sdílení budou pravděpodobně u těchto 

podniků obtížně využitelné?  

 

 

 

V Pardubicích 5. 6. 2020       Ing. Martina Jelínková, Ph.D. 

 

 


