
 

 

Posudek vedoucího bakalářské  práce 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. 

Název práce:  
České pivovarnictví – komparace s vybranou zemí 

 

Jméno posluchače:      
Lucie Hřebíčková 

Volba tématu a cíl práce: 
Téma bakalářské práce směřuje do oblasti pivovarnického průmyslu, který má svou tradici a historii jak 

v České republice, tak i v Německu. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že se jedná o téma aktuální a 

zajímavé. Pohyb mezinárodního kapitálu a působení nadnárodních společností ve světové ekonomice 

způsobuje, že se mění vlastnická struktura pivovarů a na trh vstupuje větší počet subjektů, čímž se 

zvyšuje konkurence v daném sektoru ekonomiky. Cílem bakalářské práce je přiblížit část tradičního 

českého průmyslu, kterým je pivovarnický průmysl, poukázat na jeho aktuální stav a srovnat české 

pivovarnictví s pivovarnickým průmyslem v SRN. 
 

Struktura práce, způsob zpracování: 
Bakalářská práce byla zpracována v rozsahu 67 stran, včetně seznamu literatury a zkratek. Obsah práce 

má logickou strukturu, práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodním představení tématu a cíle práce se 

autorka zaměřila na vymezení teoretického vstupu do problematiky a popisuje jednotlivé typy tržní 

struktury, včetně jejich základních charakteristických rysů. V další části práce autorka popisuje situaci na 

pivním trhu v ČR a uvádí význam pivovarnického průmyslu pro českou ekonomiku. V navazující části 

autorka práce zaměřuje svou pozornost na německý pivovarnický průmysl, kde se kromě současné 

situace rozepisuje o spotřebě a produkci piva v SRN a uvádí význam pivovarnického průmyslu pro 

německou ekonomiku. Poté srovnává produkci a spotřebu piva v obou sledovaných zemích a vymezuje 

vliv pivovarnického průmyslu na českou a německou ekonomiku. V závěru práce jsou shrnuty hlavní 

poznatky získané z předchozích částí práce.  
 

Formální úprava: 
Bakalářská práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a je napsána v souladu se Směrnicí č. 7/004 

děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, aktualizované k 1. 10. 2012. Obsah práce je doplněn tabulkami, grafy 

i obrázky, z nichž některé jsou součástí přílohy bakalářské práce.  Stylistická i grafická úprava je na 

slušné úrovni a činí práci čtivější a zajímavější. Formální, ale i obsahová stránka práce vypovídá o zájmu 

autorky práce o danou problematiku. 

 

Připomínky, náměty k diskusi: 
Ke zpracování bakalářské práce nemám žádné připomínky. Navrhuji, aby autorka práce dovedla do 

konkrétnější podoby svůj návrh, který uvádí v závěru práce, že podpora pivovarnického průmyslu ze 

strany českého státu by byla z hlediska ekonomického (ale i společenského) žádoucí. Je možno uplatnit 

takto specifikovanou státní podporu v podmínkách vnitřního trhu EU? 

 

Závěry práce a její přínos:  
Závěry práce jsou uvedeny na téměř třech stranách práce a shrnují hlavní poznatky z oblasti 

českého a německého pivovarnictví. Práce může sloužit jak praktický příklad při výuce 

základního kursu mikroekonomie a současně podává aktuální obraz o stavu a situaci v českém 
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pivovarnickém průmyslu, který má v národním hospodářství ČR svou tradici a význam. 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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