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Před|oŽená dip|omová práce má ce|kem 114 stran textu, ztoho 109stran textu,
tabu|kovou a fotografickou pří|ohu. Přímo do textu je zaťazeno 18obrázků, 13tabulek a 5
rámečků, které vhodně podávají dop|ňujÍcí a vysvět|ující informace k textu. Práce je pod|e
mého názoru vhodně strukturována do Šesti h|avních kapito| (včetně Úvodu a závěru),
připojeny jsou ostatní náleŽitosti (seznam pouŽité |iteratury, obrázků, tabu|ek, pouŽitých
zkratek, abstrakt, Seznam datových a internetových zdrojů) K celkovému č|enění práce
nemám připomínky. Po formá|ní stránce je práce kva|itní, řádně je citována |iteratura, u
tabulek a grafických příloh jsou důs|edně uváděny prameny. Ani po stránce jazykové jsem
v práci nesh|eda| zásadnější nedostatky: chyby na přek|epy se nevyskytují, také po stránce
sty|istické je práce kva|itní'

Autor dodrŽe| h|avní zásady tvorby dip|omových prací, zejména mám na mys|i
uvedení cí|ů práce a zák|adních hypotéz výzkumu v úvodních kapito|ách a návrat, resp.
ověřování a diskusi hypotéz v závěru práce. V práci autor operuje s relevantním souborem
|iteratury, včetně cizojazyčných titu|ů, pracuje s geografickou literaturou i se speciaIizovanými
pracemi zemědě|ských, resp' pivovarnických odborníků, se kterými autor v průběhu práce
osobně řadu dílčích témat diskutova| a konzu|tova|.

Před|oŽená práce má tři odIišné části. V první autor diskutuje re|evantní |iteraturu a
provádí teoretické zarámování práce (podrobněji se věnuje diskusi mode|u agrokomp|exu).
Ve druhé části autor ana|yzuje pivovarnictví v Cesku (cenné jsou výs|edky v|astního
terénního výzkumu ve vybraných pivovarech). V závěrečné syntetizující části práce autor
s nadh|edem a prokazate|nou zna|ostí prob|ematiky shrnuje a diskutuje současné prob|émy
českého pivovarnictví a nastiňuje moŽnosti jejich řešení.

Závěrem mohu konstatovat, Že autor prokáza| jak schopnost pracovat se zák|adní
|iteraturou k danému tématu, tak schopnost empiricky ověřit vstupní hypotézy' K práci
nemám zásadní připomínky' Dí|čí prob|émy jsme diskutova|í na pravide|ných konzu|tacích
s diplomantem v průběhu zpracování práce, také většinu mých připomínek ke konečné verzi
práce autor akceptova| a zapracova| do před|oŽené verze. oceňuji zqména samostatnost,
nápaditost autora a zájem (aŽ zapá|enost) o danou prob|ematiku, který by| patrný po ce|ou
dobu zpracování dip|omové práce. Mys|ím, Že některé z výs|edků, které dip|omant v práci
uvádí, by si zas|ouŽi|y pub|ikovat v odborném tisku.

Ce|kově před|oŽená dip|omová práce sp|ňuje poŽadavky k|adené na práce tohoto
druhu, práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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