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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vliv glokalizace na původ surovin minipivovarů a jejich zapojení do globálních 

produkčních sítí  

Autor práce: Adam Beneš  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Téma práce je velice zajímavé, aktuální a má velký potenciál pro obohacení studia fenoménu 

glokalizace. Výzkumné otázky, hypotézy i struktura práce jsou formulovány jasně a logicky. Naplnění 

cílů práce bohužel brání velmi malý a zejména značně nereprezentativní vzorek zkoumaných 

minipivovarů (kritérii prošlo pouze 16 počtem hodnocení na webu untappd.com nejúspěšnějších 

z více než 500 českých minipivovarů, z nichž pak s rozhovorem souhlasilo 9 z nich). Pokud výběr 

minipivovarů nemá ambici být reprezentativní, je pak sporné, co je vlastně cílem práce, resp. co je 

jejím přínosem, aby z vědecké práce nesklouzla spíše do podoby reportáže? 

Zvolené téma přímo vybízí k tomu, alespoň se pokusit o zobecnění závěrů v kontextu celé ČR, je tedy 

škoda, že se o to práce alespoň nepokusila. Problematická je místy i definice hlavních pojmů – 

glokalizace je v práci často chápána jako „odpor proti globalizaci“, toto ale sedí spíš na pojem 

neolokalismus. Glokalizace je obvykle chápána jako využívání výhod globalizace pro lokální aktivity. 

Pojmy globalizace, glokalizace a neolokalismus (zaměňované, pravda, často i v jiných studiích) by zde 

měly být jasněji definovány a od sebe odlišeny. 

 

Práce s literaturou 

Použitá literatura je dle mého názoru adekvátní vzhledem k studovanému tématu. Diskuse 

s literaturou je ale bohužel pojata poměrně nepřehledně. Doporučil bych zde oddělit 

globalizaci/GPN obecně a globalizaci/GPN specificky v pivovarnictví, a dále ještě v pivovarnictví 

světovém a českém, a text strukturovat podle toho. Jsou mezi tím jisté rozdíly, ale v textu se toto vše 

poněkud míchá dohromady. 

V seznamu literatury nejsou uvedené dva důležité zdroje dat (v samotné práci opakovaně citované): 

reporty z Barth Haas Group a untappd.com. 

Bohužel pak zejména dochází k poměrně zásadním chybám při práci s daty: 

Str. 13: „Na světě existuje pět předních firem, které ovládají přibližně 80 % světového trhu s pivem 
(Barth Haas Group 2022).“ a dále „Ještě před deseti lety ovládalo pět předních firem pouze 22 % 
trhu (Dorrenbacher, Gammelgaard 2013).“ – To určitě nejsou správná data, podíl 5 největších 
pivovarských skupin na světovém trhu je dlouhodobě 45-55 %, je nutné vysvětlit, co tedy přesně 
uvedená čísla popisují, určitě ne podíl 5 největších firem na globálním pivním trhu, a určitě ne obě 
čísla totéž – nárůst nemůže být takto obrovský, ledaže by došlo na pivním trhu k nějaké obdobě 
proletářské revoluce a znárodňování průmyslových podniků. Osobně bych věřil, že těch 80 % z Barth 
Haas reportu může být tamtéž uváděný podíl 40 největších firem na světovém pivovarském trhu (a 
nikoliv 5), a těch 22 % by mohl být podíl 5 největších firem v nějaké konkrétní zemi s výjimečně 
nízkou koncentrací pivního trhu (např. Německo?). Uvedená čísla jsou ale zjevně chybná a značně 
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zavádějící. 
 
Str. 14: „Největším producentem piva je Čína (tabulka 1), ale největší společností v produkci zůstává 
belgická AB InBev (obrázek 3), která sama pokrývá téměř 38 % celého trhu.“ – určitě to není tolik, 
samotný zdroj (Barth Haas Group report) zde uvádí jen 25.7 %. Dále: „Pivovarské NNS v posledních 
desetiletích expandují na nové trhy, velký potenciál byl v postsocialistických zemích a například Číně, 
která se na světové produkci podílí z necelých 30 % (tabulka 1).“ – Čína má ovšem pouze necelých 20 
%, tabulka v práci, na kterou tento text odkazuje, totiž neuvádí % z světové produkce, ale pouze se 
souhrnné produkce těch 10 zde uvedených zemí. Autor tak počítá % z mnohem menšího základu, a 
proto mu vychází nereálně vysoké podíly. Toto považuji za poměrně základní chybu (bavíme se de 
facto o matematice ze základní školy), která vede k zavádějícím závěrům. 
 
Str. 17: „Celková spotřeba piva ve 21. století rostla příčinou zvýšené spotřeby v rozvojových státech 
(tabulka 1). Jak je patrné z obrázku 4, můžeme si všimnout například Polska, které se posouvá 
směrem nahoru, ještě v roce 2011 se průměrná spotřeba pohybovala okolo 94 litrů na osobu a v 
roce 2018 již 100 litrů.“ – Polsko nelze uvádět jako „rozvojový stát“, ani hospodářsky, ale ani když se 
bavíme specificky o spotřebě piva, spotřeba 94 litrů piva na osobu ročně dodnes patří mezi nejvyšší 
na světě. 
 
Problematická je i definice pojmu Craft Brewery na str. 17: „V USA se ještě rozlišuje kategorie Craft 
Brewery s maximálním výstavem od 18 000 hl do 700 000 hl.“ – ta hranice je mezi 15 000 bbl (což 
skutečně je necelých 18 000 hl) a 6 milionů bbl (tedy přes 7 mil. hl), dříve to bylo 2 mil. bbl, ale určitě 
ne 700 000 hl – toto číslo je desetinásobně podhodnoceno. Dále jde i o vlastnickou strukturu, u Craft 
Brewery může být max. 25 % jeho majetku vlastněno někým jiným než pivovarem samotným (nesmí 
tedy být převzat pivovarskou skupinou), pojem nelze definovat pouze skrze výstav. 
 
Str. 21 – styl APA nemá tradici na Britských ostrovech, jak text chybně uvádí. Byl míněn Ale obecně? 
Pokud ano, pak ten pochopitelně skutečně tradičně z Britských ostrovů pochází. 

 

Metodika práce 

Kritéria pro výběr zkoumaných pivovarů byla bohužel použita dosti nešťastně (byť jsou v práci 

popsána jasně a srozumitelně). Do výběru se dostaly minipivovary s více než 10,000 hodnoceními na 

stránkách untappd.com, rozhodně tedy nejde o reprezentativní vzorek z více 500 minipivovarů 

(pozitivem je alespoň, že nereprezentativnost vzorku je v práci autorem výslovně zmíněna, není tedy 

pro čtenáře matoucí). 

Proč by ovšem měl být vysoký počet hodnocení kritériem výběru? Zvýhodňuje zcela evidentně ty 

marketingově nejúspěšnější, nejvíce známé a nejvíce dynamické minipivovary, blížící se již obvykle 

průmyslovým parametrům, a tímto sítem prošlo pouhých 16 minipivovarů. Takový výzkumný vzorek 

je de facto spíše něco jako „šlechta mezi českými minipivovary“, přičemž „dolních 500 minipivovarů“ 

může na glokalizaci reagovat zcela odlišně. Omezené možnosti celkového počtu provedených 

rozhovorů jsou pochopitené, stálo by ale za to volit kritéria výběru tak, aby nebyla ambice na 

vytvoření reprezentativního vzorku zardoušena hned v zárodku. 

Kdyby zde školitel práce věnoval stejné úsilí s jakým dokopával mě osobně při práci na společných 

publikacích k vytvoření pokud možno co nejvíce reprezentativního výzkumného vzroku pivovarů, 

věřím, že by se dal vzorek pivovarů pro výzkum vytvořit mnohem lépe, a nemusel by ani být nutně 

větší. 
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Zahrnuty jsou i létající/kontraktové pivovary – proč ne, ale pak by měly být v předchozím textu 

definovány obdobně jako pojmy „minipivovar“ a „Craft Brewery“. Létající pivovary tvoří další 

kategorii desítek ne-li stovek českých pivovarů, která v předchozím textu nebyla zmíněna. 

 

Analytická část práce 

Formou polostrukturovaných rozhovorů se autor dotazoval 9 pivovarů na původ jejich surovin, 

pivních obalů a zapojení do GPN, což je bezesporu vhodný způsob jak toto téma prozkoumat. 

Výsledky jsou bohužel místy ovlivněny nereprezentativností zkoumaného vzorku, zejména pokud jde 

o používané obaly – 8 z 9 pivovarů tak uvádí 0 % využívání PET lahví, naopak 7 z nich uvádí určitý 

podíl využívání plechovek. Návštěvou libovolné pivotéky se lze snadno přesvědčit, že u off trade 

prodejů českých minipivovarů dnes převažují PET lahve, následuje sklo a pouze minoritní podíl 

zaujímají plechovky. Vzorek „úspěšných velkých minipivovarů“ prezentuje tedy zkreslený závěr (kde 

u off trade prodejů dominují skleněné lahve a plechovky, a minoritní podíl zaujímají PET lahve). 

Popsané výhody používání plechovek (lehkost, recyklovatelnost, dokonalá ochrana produktu před 

světem a vzduchem) jsou pravdivé, nicméně tato pasáž ale působí spíš jako jakýsi reklamní text 

propagující používání plechovek, než popis reálné situace na současném českém trhu minipivovarů. 

Není navíc zmíněna evidentní výhoda „nejhoršího“ obalu, tedy PET lahví proti všem ostatním – 

minimální náklady na lahvování. Investovat do lahvovací linky na sklo či plnění plechovek je značně 

nákladné, a opravdu se domnívám, že velká většina minipivovarů mimo pár desítek nejúspěšnějších 

o tom neuvažuje, resp. si to nemohou dovolit. 

Další výsledky ohledně podílu zahraničních chmelů, sladů a podílu vývozu piva do zahraničí jsou 

velice zajímavé, i zde ale díky nereprezentativnosti vzorku zkoumaných pivovarů nemáme jistotu, 

zda zachycují obecnější trendy na českém pivním trhu. 

 

Závěry práce 

Autor používá kategorizaci pivovarů dle míry jejich zapojení do GPN, a zkoumané pivovary spadají do 

3 ze 4 těchto kategorií (velká, částečné a minimální integrace, do kategorie úplná integrace nespadá 

žádný zkoumaný pivovar. Nejčastější je pak částečná integrace (5 pivovarů). Právě zde je opět škoda, 

že díky nereprezentativnosti vzorku se nelze alespoň pokusit o nějaké zobecnění na celou ČR. 

Logický a z výsledků výzkumu vyplývající závěr, který se zde nabízí, je, že většina českých 

minipivovarů využívá výhod globalizace zejména pokud jde o používání zahraničních chmelů a 

výrobu piv zahraničních pivních stylů. Mnohem méně jsou pak používány zahraniční slady, kvůli 

jejich velké spotřebě při výrobě piva, a tudíž nákladnější přepravu jejich většího množství na velké 

vzdálenosti. Dále pak z textu vyplývá spíše marginální podíl vývozu piva do zahraničí – pokud jde 

tedy o slady a export piva, české minipivovary využívají výhod globalizace poměrně málo. Obdobný 

obecnější závěr zde ale bohužel nelze přesvědčivě učinit.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Autor si zvolil téma velice zajímavé a mně osobně blízké. Bude-li se mu věnovat i v dalších pracech, 

doporučuji asi nejvíce ze všeho opatrnost při správné interpretaci nashromážděných dat. Fenomén 

minipivovarů již není v geografické odborné literatuře úplně neznámý, ale zatím je téma stále 

poměrně málo probádané. Každá práce, pokud vychází z terénního výzkumu a osobních rozhovorů, 

tak téma obohatí o nové poznatky. S tím ale souvisí i zvýšená zodpovědnost kladená na autory při 

tomto výzkumu – vzhledem k tomu, že obvykle přijdou s něčím novým a objevným, je pro čtenáře 

náročnější si výsledky verifikovat, a případné chyby při práci z daty mohou snáze uniknout 

pozornosti a vést k chybným interpretacím. Pokud chce autor, obdobně jako já, do budoucna hájit 

před geografickou odbornou veřejností názor, že pivovarnictví je vynikajícím odvětvím pro zcela 

seriózní věděcký výzkum, zejména díky unikátnímu propojení s fenomény globalizace, glokalizace i 

neolokalismu, a nikoliv nějaký okrajový výzkum „pro pobavení“, pak je nutno uvědomit si i určitou 

„zodpovědnost misionáře“, pracovat se daty velice pečlivě a formulovat závěry velice opatrně.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Velice dobré téma, které, jak sám autor v závěru uvádí, přímo vybízí k dalšímu rozpracování na 

větším vzorku českých, případně i zahraničních pivovarů. Případný návazný výzkum by se měl 

dozajista vyvarovat výše uvedených chyb, avšak základní koncept a struktura práce (tedy výzkum 

míry zapojení minipivovarů do fenoménu glokalizace a GPN prováděný pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů a zaměřený na (ne)lokálnost surovin a pivních stylů) jsou dle mého názoru dobré a 

použitelné i do dalších. Přes uvedené výhrady se domnívám, že práce splňuje formální i obsahové 

požadavky kladené na bakalářskou práci, a doporučuji ji tedy k obhajobě. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Odkud pochází uvedené nereálné podíly 80 % pěti největších pivovarů na dnešním světovém trhu, a 

20 % před deseti lety? Jde o překlep nebo podíly odkazující na něco jiného? 

Vzorek zkoumaných pivovarů se zajímavě zkoncentroval do severozápadních Čech, pro což jsem na 

untappd.com nenašel vysvětlení, proč by to mělo být zrovna tam. Má autor představu, proč se 

minipivovary s více než 10 000 hodnoceními na těchto stránkách shlukují zrovna do této oblasti?  

 

Datum: 23.5.2022  

Autor posudku: Kryštof Materna  

 

Podpis: Kryštof Materna 


