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Změny v rozmístění pivovarů v Česku 1918 – 2010 
 
 
     Předložená bakalářská práce se zabývá velmi atraktivním tématem, i vzhledem 
k enormnímu nárůstu především minipivovarů v posledním období. O to cennější je pohled 
historický, který dokládá a analyzuje hlavní etapy vývoje, ale i vysvětluje hlavní trendy, a to 
opravdu geograficky (především procesy koncentrace vs. rozptyl). K obsahu ani struktuře 
práce nemám žádné zásadní výhrady, autor píše velmi kultivovaným a úsporným jazykem, 
neomezuje se pouze na popis, ale opravdu se snaží vysvětlit příčinné souvislosti, a to i včetně 
možné prognózy do budoucna. V případě pokračování výzkumu doporučuji zaměřit se též 
nejen na změny v rozmístění, ale i na velikost (výstav) pivovarů. Nutná bude zřejmě i hlubší 
analýza legislativních otázek, porovnání se situací v zahraničí, širší diskuze rozdílů mezi 
homebrewingem a veřejnou distribucí (často velmi těžko definovatelné!).  
     Práce by mohla již v názvu obsahovat vročení 2012, protože i nejnovější trendy a 
rozmístění jsou podrobně analyzovány. V mapových výstupech by bylo zajímavé relativizovat 
počet pivovarů (ještě lépe jejich výstav) v krajích k počtu obyvatel, i když výsledky by zřejmě 
nebyly příliš odlišné. 
     Z formálního hlediska bych doporučil tituly zdrojů v textu psát odlišným písmem (např. 
kurzívou) s příslušným rokem do závorky. Diskuze literatury (na ¾ strany) rozhodně mohla 
být rozsáhlejší. Ze zdrojů postrádám např. mapy „Pivovary v ČR“ - několik aktualizovaných 
vydání z Kartografie, i když ty vycházejí především ze zdrojů, v práci využívaných.  
V seznamu zkratek na str. 6 by „přímé zahr. investice“ měly být s malým „p“. V seznamu 
tabulek je stránkování o jednu stranu posunuto oproti realitě. Překlepy: str. 38 - přírůstkem - 
11. ř., graf č. 2. - 14. ř.  Tabulka č. 5 by byla velmi názorná v kartodiagramu. V tab. 10 není 
jasné, podle čeho byly pivovary řazeny (ani podle abecedy, ani chronologicky, ani 
regionálně). Domnívám se, že příkladem obnoveného tradičního pivovaru by kromě 
Rakovníku a Koutu mohla být v „průmyslovém“ měřítku i Chotěboř. Příloha č. 3 by mohla 
obsahovat (aspoň jako jediná) seznam všech pivovarů – tedy nejen jejich počet v jednotlivých 
obcích – tím by byl obraz úplný.  
    Výše uvedené připomínky v žádném případě nesnižují kvalitu předložené práce. Autor 
jasně prokázal enormní zájem a hlubokou znalost této, i pro mne, velice zajímavé 
problematiky,  schopnost využití základních geografických metod a přístupů i  určitý nadhled 
a jasné vystižení a vysvětlení příčinných souvislostí. Práci doporučuji k obhajobě a věřím 
v její další pokračování.  
 
 
 
   
 
V Praze dne 23. května 2013.                                   RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 
                                                                                  oponent bakalářské práce 
 
 


