
oponentní posudek na diplomovou práci Michala Ulricha: Pivovarnictví v Česku
s důrazem na transformační období

Cílem diplomové práce Michala Ulricha je ana|ýza a zhodnocení změn v českém
pivovarském prumyslu a souvisejících odvětvích agrokomplexu především v období
ekonomické transformace po roce 1990. Autor hodnotí změny výrobní zák|adny
pivovarnictví, změny sortimentu, výrobních postupů, dodavatelsko-odběratelských vztahií
majetkových přesunů v oboru. Součástí diplomové práce je i terénní Šetření v několika
podnicích pivovarnického průmyslu.

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, doplněných úvodem a závětem. Celkový rozsah
práce je 114 stran, vlastní text pak má 105 stran. V úvodu si autor stanovuje tři hlavní cíle
práce :

Í) ana|ýzazměnv prostorovém rozmístění pivovarů a sladoven v období transformace
2) zasazení pivovarnictví do širších souvislostí agrokomplexu
3) zjištění největších problémů českého pivovarnictví amožnosti jejich řešení.

V další části je diskutována literatura, a to nejen geografická, ale i z ostatních oborů
(ekonomická, technologická, zemědělská apod') a je zde učiněn pokus o stanoveníhypotéz,
které jsou poměrně úspěšně potxrzeny v dalších částích práce' Vzhledem k řadě použitých
odborných výtazů' by bylo vhodné zaŤadít jejich vysvětlení (alfa-hořké kyseliny).

V třetí, nejrozsáhlejší části, je anaIyzováno české pivovarnictví včetně pěstování zák|adních
Surovin, chmele a sladovnického ječmene a výroby sladu. Je zde nastíněn i vyvoj
pivovarnictví prakticky od počátku výroby piva až po rok 1990' ZvIášť se autor věnuje
změnám v pěstování ječmene a chmele až do současnosti a hodnotí i perspektivu těchto
oborů. Dvacet stran je pak věnováno pivovarskému a sladařskému průmyslu v období
transformace, v této části práce hledá odpovědi na hlavní cíle práce a zčástt potvrzuje i
hypotézy vznesené v druhé části práce. Problematika je zde podána vyčerpávajícím
způsobem, určitě zajímavé závěry by přinesla větší pozornost problémům s distribucí a
prodejem piva nebo marketingem a dopadem na uzemni změny ve spotřebě piva(budováni
sítě pivovarských restaurací' reklamní kampaně apod.), ale to by j|ž pravděpodobně
přesahovalo rámec této diplomové práce. Přínosné je především sledování motivace
za|taničních investorů a pokus o chronolo gizace fází transfoťmace v pivovarnictví. Jsou
stanoveny dvě hlavní oblasti kde klesl nejvíce počet pivovarů, a to prostor u hranic se
Slovenskem a severní Čechy po rychlém rozpadu S. p. Pivovary Louny, celkově je
konstatován nárůst uzemní koncentrace pivovarnického průmyslu.

Ctvrtá část práce je věnována terénního výzkumu, jeho zdůvodnění metodice, otázkám
pokládaným při vlastním terénním šetření, terénnímu šetření, respondentům a výsledkům
šetření. Autor zvoIíI sice jen malý vzorek podniků, ale byli v něm zastoupeny všechny typy
výrobních závoďů - restaurační pivovar,malý pivovar v českých rukou' střední pivovar se
zahraniění účastí, velký pivovarský závod (zvolení Budvaru je specifické, protoŽe se jedná o
poslední velký pivovar v majetku státu) i dvě sladovny. Tato kvalitativní část výzkumu pak
pŤevétžně potvrdila výsledky předchozích kvantitativních výzkumů a doplnila je o další
poznatky. Autor by se měl pouze vyvarovat použítí termínů rozpovídal nebo rozhovořil
v odborném textu.

Pátá část textu je pak pokusem o syntézu poznatků o změnách v českém pivovarnictví. Autor
shrnuje problematiku změn ve vyuŽívání surovin, především chmele a konstatuje ohroŽení
pozice českého chmelařství v souvislosti s přechodem na vysokobsaŽné druhy chmele
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především zdovozu nebo neexistencí české extrahárny chmele. V grafu naobrázku 18 uvádí
vývoj cen surovin pro výrobu piva období transformace, není zceIa jasné zda jde o ceny
vztažené kjednomu roku nebo ceny nominální. Problémy pivovarnictví jsou zasazeny do
širších souvislostí problémů agrokomplexu a částečně i celé transformace společnosti. Určitě
by bylo namístě konstatování, že pŤedevším chmelařské oblasti |eží na izemí vnitřních
periferií Česká a připadné da1ší omezení pěstování chmele by mohlo mít velmi rozsáh|é
následky na vývoj těchto oblastí.

Závěr pak shrnuje poznatky ke kterým došel autor v práci, zodpovídá cíle práce a také zvětší
části potvrzuje vyslovenéhypotézy. Zabývá se i moŽným dalším vývojem v pivovarnictví.

Celkově lze konstatovat, že se jedná o zdařilou diplomovou práci a vyslovené drobné
nedostatky jsou vyváŽeny nespoťnou kvalitou a mnoŽstvím práce, kterou autor vykonal a řadu
jen naznačených problémů a oblastí může zpracovat při případném dalším výzkumu dané
tématiky. Doporučuji proto předloženou práci k obhájení'
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