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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: ANALÝZA KONCENTRACE, VLASTNICKÉ STRUKTURY A INTEGRAČNÍCH TENDENCÍ 

PIVOVARŮ V ČESKU     

Autor práce: Bc. Martin Forman  

  

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Diplomová práce Martina Formana zkoumá fenomén minipivovarů z pohledu jejich tendencí ke 

shlukování, vlastnické struktury a integračních tendencí. Tímto autor rozšiřuje poznání v této 

tématice, která se stala v nedávné minulosti předmětem řady nejen diplomových prací. Cíle práce 

mají geografický charakter a jsou přiměřené tomuto typu práce. Výzkumné otázky a hypotézy jsou 

ukotveny v odborné literatuře. Práce má ambici přinést nové informace o koncentraci a 

prostorovém rozložení pivovarů v Česku, identifikuje tendence ke shlukování a hodnotí integrační 

procesy pivovarů. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V práci s literaturou se autor snažil zohlednit vytčené cíle a diskutoval relevantní literaturu. Nejprve 

se zaměřil na práce shrnující lokalizační faktory obecně a následně se specificky věnoval 

pivovarnickému průmyslu a jeho předpokladům pro lokalizaci v kontextu socioekonomických a 

fyzicko-geografických faktorů. Značná pozornost v konceptuálních východiscích je věnována teorii 

klastrů M. Portera, ale vhodným způsobem je následně klastrování a shlukování diskutováno 

s podporou zahraniční literatury na příkladu pivovarů v Česku. Třetí úroveň diskuse literatury je 

věnována integračním tendencím ekonomických subjektů, tj. fúzím a akvizicím, které byly následně 

zkoumány v empirické části. Autor v celé části práce s literaturou neměl snadný úkol, protože 

odborné literatury věnující se koncentraci, shlukování a integračním tendencím v oblasti 

pivovarnictví není mnoho. I přesto se mu podařilo vhodným způsobem diplomovou práci 

konceptuálně zarámovat. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodická část práce velmi pečlivě popisuje dílčí kroky při práci s daty i aplikaci jednotlivých metod 

a technik. V celé práci dominují kvantitativní přístupy, kdy autor využívá velmi precizní práci 

s geografickými informačními systémy nejen pro vizualizaci koncentračních areálů pivovarů, ale také 

pro statistické testování shlukování apod. Na tomto místě bych ale rád vyzdvihl velké úsilí, které 

musel Martin Forman vynaložit pro získání unikátních a neveřejných dat a následně pro jejich 

zpracování do využitelné podoby pro stanovené analýzy. Tato část diplomové práce byla časově 

velmi náročná a nakonec i ovlivnila samotnou analýzu.    
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce odpovídá stanoveným cílům tj. hodnocení koncentrace, shlukování a integrační 

tendence pivovarů. Na tomto místě bych rád zdůraznil autorovu invenci při zhodnocení geografické 

struktury pivovarů s ohledem na jejich vlastnickou strukturu a původ majitelů, kdy byla vytvořena 

vlastní typologie. Výsledkem byly rozsáhlé mapové výstupy, které byly adekvátně interpretovány. 

Právě tyto výstupy lze považovat za přidanou hodnotu této diplomové práce.  Slabší stránkou 

analytické části práce je její popisnost, která se projevuje zejména v druhé části, kdy jsou 

interpretovány tendence ke shlukování. Ačkoliv je zřejmé autorovo zaujetí danou problematikou, tak 

je občas patrná nevyzrálost písemného projevu, která znesnadňuje čtení empirické části, která je 

jinak velmi bohatá na nové informace. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrech práce autor shrnuje zjištění ze svého výzkumu a snaží se je zasadit do širšího kontextu 

celé tematiky. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práci by prospěla vyšší stylistická a formální propracovanost (překlepy, neobratné výrazy aj.) 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Martin Forman byl dlouhodobě velmi samostatný při zpracování diplomové práce a oceňuji zejména 

precizní zpracování dat v GIS, čemuž předcházela velmi náročná fáze práce s daty. Práce 

jednoznačně doplňuje existující odborné práce a rozšiřuje geografické poznání o pivovarnictví 

v Česku. Autorovi nelze upřít obrovské zaujetí danou tematikou a velké úsilí při obstarání a 

zpracování dat. Bohužel časové zpoždění ovlivnilo kvalitu a hloubku analytické části (stylistika, 

deskripce). I přesto autor naplnil vytčené cíle a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

Čím si vysvětlujete vyšší míru shlukování pivovarů v Jihomoravském či Olomouckém kraji? 

Jak se proměňují integrační tendence pivovarů v jednotlivých hospodářských cyklech? 

 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 3 (celkem 3) 

Datum: 20. 8. 2018  

Autor posudku: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 

Podpis: 


