Abstrakt

Pro svůj výzkumný projekt jsem zvolila sociologické téma, které v současnosti patří mezi

pravidelně spekulované problémy historické části hlavního města - Prahy 1. Bakalářská práce

je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám sociálními jevy,
jako jsou sociální interakce, transformace společnosti nebo sousedství a vztahy v něm.
Praktická část je zaměřená na ubytovací aplikaci Airbnb a řeším v ní problém komparativně
v širším kontextu nejen Prahy 1, ale i dalších evropských měst.

Nejdůležitější částí práce je samotný výzkum, kde se pokouším zodpovědět mnou

vytyčené výzkumné otázky pomocí rozhovorů s residenty vybrané městské části. Cílem práce
je vykreslit vztah residentů Prahy 1 k turistům, kteří se pomocí aplikace Airbnb stávají jejich
krátkodobými sousedy. Jelikož je tento způsob ubytování velmi diskutovaným fenoménem
poslední doby, je dle mého názoru nutné, vedle ekonomických a právních aspektů, zohledňovat
i sociální stránku věci, a to konkrétně mnou zkoumané interakce těchto dvou skupin.
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Abstract

For my research project, I chose a sociological topic that is currently one of the regularly

speculated problems of the historical part of the capital - Prague 1. The bachelor thesis is divided
into the theoretical and practical part. In the theoretical part, I deal with social phenomena such
as social interactions, the transformation of society or the neighborhood and the relationships
within it. The practical part is focused on the accommodation application Airbnb and I solve

the problem in a comparative way in the wider context not only of Prague 1, but also of other
European cities.

The most important part of my work is research itself, where I try to answer my research

questions through interviews with residents of the selected city district. The aim of the thesis is
to portray the relationship of Prague 1 residents with tourists who, via Airbnb, become their
short-term neighbors. Since this type of accommodation is a widely discussed phenomenon of

recent times, it is necessary, in addition to the economic and legal aspects, to take into account
also the social aspect of the matter, namely the interaction of these two groups.
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