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Předložená diplomová práce Michala Cicvárka vznikala sice léta od prvních bádání 

v rámci seminářů o pražském a středočeském pivovarnictví, ale výsledné dílo 

nestandardní dobu pádně omlouvá. Michal především na základě původního archivního 

bádání, kdy se musel i složitě vypořádávat s německými prameny psanými kurentem, 

vytvořil původní studii, která v rámci dané problematiky nemá obdoby a snese jen ta 

nejpřísnější srovnání. I díky faktu, že se jedná o práci zcela ojedinělou a výjimečnou, se 

diplomant nemohl soustředit jen na úzké regionální vymezení, ale v první části byl nucen 

podrobně se zabývat teoretickými, metodickými a metodologickými otázkami raně 

novověkého pivovarnictví, bez jejichž pochopení by nemohla druhá, stěžejní část 

diplomové práce vzniknout. Popřípadě by bez nich postrádala smysl. Uvědomíme-li si 

fakt, že pro studium staročeského pivovarnictví máme k dispozici jen staré příručky, 

z nichž nové zpravidla otrocky přejímají, pochopíme vysokou hodnotu i teoretické části 

diplomantova díla. Tu lze bez okolků vnímat i jako teoretickou pomůcku pro badatele, 

kteří by hodlali Michala Cicvárka v jeho mravenčím úsilí následovat. Každý takový jistě 

ocení i diplomantem pečlivě zpracované slovníčky raně novověkých pojmů a německých 

výrazů užívaných v oblasti pivovarské výroby a distribuce. 

Druhá část, regionálně směřovaná na jihovýchod od Prahy, kde diplomant žije, se stejnou 

pečlivostí a podrobností popisuje vývoj pivovarnictví od doložitelných počátků po závěr 

josefinských reforem, a to zejména v lokalitách Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves a 

Škvorec. Byť se jedná o krajově omezenou tematiku, díky vlastnictví daných velkostatků 

Smiřickými a následně Lichtenštejny lze ze zjištěných skutečností generalizovat. Což 

diplomant příkladně činí – jeho region odráží dopady událostí národních i obecných dějin, 

především válečných konfliktů, jasně dokumentuje vlivy osvícenských reforem, ale i 

jednotlivých zásahů v oblasti berní. A to vše v širokém hospodářském záběru od 

zemědělské výroby po výslednou distribuci piva. Svá zjištění navíc Michal Cicvárek 



podporuje pečlivou historickou statistikou, jejíž ukázkovým výsledkem jsou čtyři desítky 

detailně zpracovaných srovnávacích tabulek. I za ně patří diplomantovi veliký obdiv. 

Heuristicky výtečně vypracovanému dílu lze těžko cokoli vytknout. Dostupnou literaturu 

autor obsáhl a pramenná základna je natolik široká, že dokonce muselo v jeho případě 

docházet k selekci. Perfektnímu obsahu navíc dodává punc i příkladná úprava a jazyková i 

slohová vyzrálost. 

Předloženou diplomovou práci Michala Cicvárka s radostí doporučuji k obhajobě,  neboť 

je nepochybně tou nejlepší, jaká pod mým vedením vznikla, navrhuji její hodnocení 

výborně a zároveň doporučuji komisi uznat práci jako rigorózní. 
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