
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Kateřiny Rozinkové 

„České pivovarnictví a jeho kartelizace“

Předkládaná rigorózní práce se zabývá historickým vývojem atraktivního 

hospodářského odvětví, jímž pivovarnictví bezesporu stále je, a dále ambiciózně cílí k analýze 

fenoménu kartelizace, a to jak v obecné rovině tak na příkladu sledovaného odvětví. Její 

výklad je mnohovrstevný,  logicky i stylisticky propracovaný, autorka v něm kvalifikovaně a 

obeznale formuluje dílčí výsledky a vyslovuje vlastní závěry. Lze tedy konstatovat, že její 

práce již představuje historiografický výkon obohacující a prohlubující danou problematiku.

Vysoká úroveň práce je daná teoretickou i metodologickou připraveností autorky i její 

rozsáhlou prací heuristickou. Svědčí o ní nejen důkladná znalost relevantní historiografické 

produkce domácí, nýbrž i německé a anglické, ale zejména však její rozsáhlé průzkumy 

pramenného materiálu vzniklého z činnosti komparovaných pivovarů (Měšťanský pivovar 

Plzeň, Akciový pivovar Smíchov a Schwarzenberský pivovar), v neposlední řadě také 

ucelených  řad specializovaných odborných časopisů věnovaných pivovarnictví a živnostem 

hostinským a výčepnickým. 

Struktura práce je logická a promyšlená. Úvodní kapitoly pojednávající o vývoji a 

proměnách pivovarnictví v Čechách od nejstarších dob do konce první války světové dělené 

rokem 1869 (liberalizace v pivovarnictví) svědčí o nadhledu autorky nad zpracovávanou 

problematikou. Zvláště to platí pro část, která pojednává o periodě letech 1869-1918. 

Výstižně se v ní charakterizují změny v chování pivovarů v důsledku zrušení propinačního 

práva, které autorka právem označuje za práh k jejich přeměně v moderní průmyslové 

podniky. Stoupající význam pivovarnictví pro stát/zemi (míněno pro státní/zemskou 

pokladnu) je příkladně demonstrován na daňové politice. Zostřující se konkurence mezi 

pivovary v důsledku liberalizace podnikání v oboru pivovarnictví je názorně předveden na 

zápasech o ochrannou známku (problém o to zajímavější, že rezonuje i v současnosti). 

Z adaptability jednotlivých pivovarů na extrémní podmínky, které do jejich činnosti vnesla 

realita světové války autorka právem odvozuje jejich životaschopnost v období poválečném.

Sympatické na předkládané práci je, že vedle stěžejních faktorů ekonomických přihlíží 

k významu piva z hlediska sociálního (nejnověji práce Karla Altmana, ale to již jde za 

vymezený rámec práce).

Vlastní těžiště předkládané práce i její odborný přínos k stávajícímu historickému 

poznání spočívá v rozsáhlé, uvážlivě tematizované poslední kapitole pojednávající jednak o 

vývoji sledovaných pivovarů v zásadě od jejich vzniku do konce sledovaného období, jednak 



o kartelizaci v pivovarském průmyslu. Jak se uvádí na s. 8, stěžejní pozornost má být 

věnována administrativním, organizačním a kapitálovým změnám, a proto si autorka 

definovala kritéria pro klasifikaci pojednávaných pivovarů (organizační struktura, technicko-

technologická modernizace, odbyt, kartelizace) jako předpoklad pro jejich následnou 

komparaci. Ta má svou obecnější platnost, neboť komparovány jsou z hlediska vlastnického 

tři typy pivovarů, tedy tři různé strategie podnikatelských subjektů. Jistou výhradu mám jen 

k těm částem, která pojednávají o organizační struktuře, v nichž až na výjimkou pivovaru 

v Lounech není prostor pro provozně-technické a obchodní řízení.

Pojednání o kartelizaci v pivovarnictví, obdobně jako pivovarnictví samo, je pojato 

v širokých souvislostech. Autorka se zamýšlí nad různými konstrukcemi „spouštěcích 

mechanismů“ kartelizace stejně jako nad typologií kartelů, pozornost věnovala právním 

normám a jejich uplatňování nejen v prostředí habsburské monarchie, nýbrž i v dalších 

průmyslových státech. S vyslovenou tezí, že cestu ke kartelizaci pivovarů otevíral zápas o 

odběratele (s. 28), lze jen souhlasit. Za velmi případnou a zdařilou pokládám paralelu mezi 

procesem kartelizací v cukrovarnictví a pivovarnictví a komparací Ochranného svazu 

pivovarů alpských zemí s Ochranným svazem pivovarů království Českého včetně vymezení 

jeho specifik. Uváděné důvody,  pro které pivovary přistoupily k ustavení kartelu jsou 

průkazné. Byť se autorka nepřímo zaštítila schumpeterovskou teorií, nejsem si jist, zda kartel 

byl pro české pivovarnictví skutečně modernizačním faktorem (s. 6, 120).

Předložená rigorózní práce Mgr. Kateřiny Rozinkové, jak již bylo výše řečeno, má 

nezpochybnitelné odborné kvality. Je zpracovaná na solidní pramenné základně, 

konceptualizovaná, přináší nové pohledy a nová řešení. Plně ji proto doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 20. 11. 2012
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