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Téma své BP si M. Vonička zvolil sám a před započetím jejího zpracování již přišel 
s relativně ucelenou představou o jejím konceptu,obsahu a cílech. Ty v diskusích  se 
mnou upřesňoval. Přitom považoval za nezbytné téma zpracovat 
historickogeografickou metodou, což  velmi oceňuji. I proto, že není studentem 
kombinace geografie-historie, kterou delší dobu ve studijním programu postrádáme.
Nadto jde o jednu z mála těch absolventských prací, které můžeme označit za 
ekonomicko-geografické, dříve nejvýznamnější disciplíny tzv. albertovské geografie, 
dnes dosti opomíjené.  Analýza vývoje významného odvětví potravinářského 
průmyslu (nejen) v prostoru a čase mu umožnila zpřesnit a objasnit periodizaci 
jednotlivých etap jeho vývoje, jeho základních trendů a hledat vysvětlení boomu 
zejména „malého“ pivovarnictví po roce 1989. To vše v širších systémových 
souvislostech ekonomických a politických (v různých stádiích kapitalismu, 
přerušených obdobím komunistického režimu, a následující společensko-ekonomické 
transformace Česka v podmínkách „jiného“ kapitalismu.

M. Vonička si byl vědom parametrů BP a dokázal její obsah a cíle zredukovat na BP 
odpovídající záběr. Je evidentní, že svou práci považoval za přípravu navazující 
diplomové práce. Proto kartograficky a statisticky analyzoval jednoduché ukazatele, 
ne-li faktory: počet a rozmístění pivovarů na území Česka v jednotlivých etapách 
vývoje . Po diskusích se mnou se rozhodl zpracovat vývoj produkce piva za Česko, 
velikostní skupiny pivovarů, největších společnosti v diplomové práci.

Je třeba vyzdvihnout cílevědomost a zdravou „zarputilost“ autora při zpracování své 
BP i to, že její rkp. dokončil s více než měsíčním předstihem. Prokázal schopnost 
formulovat téma a cíle práce, shromáždit potřebné informace zpracovat dostatečnou 
datovou základnu, odpovídající metodikou ji analyzovat a výsledky analýzy poznatky 
získanými studiem interpretovat.

Velmi rád doporučuji práci Martina Voničky k obhajobě.

Praha, 5. června 2013 doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
vedoucí práce


