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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Název práce:

Boom minipivovarů: faktory ovlivňující lokalizaci a úspěšnost
nově vznikajících minipivovarů

Autor práce:

Filip Förstl

1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Práce se zabývá velmi aktuální otázkou současného rozvoje minipivovarnictví, který se pokouší
vysvětlit na základě dotazníkového šetření mezi představiteli minipivovarů, přičemž relativně široké
téma autor zužuje pomocí tří hlavních cílů. Geografičnost práce spočívá vedle toho, že autor
srovnává situaci ve dvou odlišných krajích, také explicitně ve druhém cíli, kde autor usiluje zjistit
faktory ovlivňující lokalizaci nově založených podniků. Z teoretického hlediska je nejzajímavější cíl
třetí, kde autor zkoumá, nakolik lze rozvoj minipivovarů vysvětlit pomocí konceptů neolokalismu a
glokalizace.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Autor ve výzkumu úzce vychází z literatury zabývající se otázkami globalizace a obou hlavních
zkoumaných konceptů (neolokalismu a glokalizace) se zaměřením na pivovarnický průmysl.
Teoretická část je tak jasně zacílena a umožňuje autorovi určit konkrétní způsob, jak ve vlastním
výzkumu zhodnotit význam neolokalismu a glokalizace pro rozvoj minipivovarů.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Práce je dominantně kvalitativní povahy, byť se pro provedení výběru co nejreprezentativnějšího
výběru pivovarů autor nebál ani kvantitativních metod. Klíčovou část dat autor získal pomocí
polostrukturovaných rozhovorů, což se ukázalo jako adekvátní.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Analytická část je jasně a logicky strukturovaná pomocí trojice výzkumných otázek, na něž autor
odpovídá tak, že nejprve představuje konkrétní výsledky za oba sledované kraje a následně se
pokouší závěry zobecnit. Text je zpestřen výstižnými vyjádřeními představitelů pivovarů a dále
doplněn přehlednými tabulkami. I díky tomu se jedná o nejlépe čtivou část práce.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Závěr práce je standardní, autor v něm odpovídá na trojici výzkumných otázek a diskutuje výsledky
svého výzkumu v kontextu literatury.
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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.)
Z formálního hlediska je práce v zásadě bezproblémová, slabinou je jen horší autorova stylistika,
která přes vší snahu na některých místech snižuje čtivost textu.

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické
části aj.)
Předložená práce poskytuje zajímavý vhled do otázky současného bouřlivého rozvoje minipivovarů a
její zjištění budou dále využita v rámci aktuálně řešeného projektu GAČR na danou problematiku.
Velkým pozitivem byl přístup autora, který práci pravidelně a včas konzultoval, zároveň k jejímu
sepsání přistupoval velmi zodpovědně, díky čemuž se podařilo práci bez problémů odevzdat ve
v zásadě nejkratším možném termínu (jarní zkouškové druhého ročníku).

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

Otázky k obhajobě
Nemám otázky

Datum:

Jiří Hasman

Autor posudku:

20. 5. 2018

Podpis:
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