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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma hodnotím jako ambiciózní a náročné. Již samotné téma evaluace vlivu podpory ESIF, a to navíc 
v podnikatelském prostředí, je živé, mnohovrstevnaté a v mnoha aspektech i kontroverzní a není snadné jej teoreticky a 
metodologicky uchopit. V tomto případě bylo navíc aplikováno na velmi úzký tržní segment minipivovarů, který je 
neustálený a v posledních letech zaznamenává v Česku bezprecedentní dynamiku vývoje, což pouze násobí obtížnost 
zvoleného tématu zejména z pohledu získání relevantních dat. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zvolené zadání bylo jako celek jednoznačně splněno. V praktické části práce se však již v kapitole 4 negativně projevuje velmi 
úzce vymezené téma celé práce a student naráží na velmi omezené informační zdroje a v důsledku toho i částečně 
nesourodá získaná data v případě obou subjektů případové studie. Nedomnívám se ale, že by to bylo důsledkem nevhodně 
zvolených konkrétních subjektů, ale spíše právě zvoleným, velmi úzkým a specifickým oborem. Důležitým aspektem pro 
hodnocení práce je skutečnost, že student v textu práce tento podkladový deficit popisuje a je si ho vědom. Závěry učiněné 
v kapitole 5 a zejména pak v podkapitole 5.2 jsou tak sice v zásadě správné, avšak zjednodušené, v některých případech 
zkratkovité a nedostatečně podložené argumentační logikou. Naopak výsledky druhé poloviny praktické části práce 
v kapitole 7 musím ocenit jako velmi přesné a zcela relevantní a svědčí o velmi dobré orientaci studenta v oblasti dotačních 
programů a jejich klíčových podmínek. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V rámci metodologického rámce, který byl v úvodu práce kvalitně zpracován, byl s ohledem na velmi úzce specifikované 
téma práce zvolen dozajista vhodnější postup řešení pomocí případové studie, protože druhý nabízený postup pomocí 
srovnání skupin by se nutně musel ještě výrazněji potýkat se špatnou dostupností zdrojů a dat, než tomu bylo v případě 
zvolené případové studie.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
K teoretické, metodologické části práce v kapitole 1 nemám žádné výhrady. Vzhledem k tomu, že student praktickou část 
práce zaměřil do velmi specifického segmentu minipivovarů, pak bych očekával, že kapitola 2 bude zaměřena úžeji na tento 
segment a bude terminologicky i fakticky propracovanější. Zejména to, že v práci není uvedena zavedená definice 
minipivovaru coby nezávislého výrobce piva s roční produkční kapacitou do 10 000 hl, která vychází z definice nejnižší 
zákonné sazby spotřební daně z piva a je také uvedena např. ve stanovách Českomoravského svazu minipivovarů, vnímám 
jako výrazný nedostatek. V kapitole 2.4.2 je pak dokonce chybně zaměňován pojem „malý pivovar“ a „minipivovar“. Student 
sám uvádí, že segment minipivovarů představuje pouze zlomek celkového objemu pivovarského oboru v Česku a připouští, 
že se jedná o značně odlišný segment, který vykazuje jiné vývojové trendy a obsluhuje do značné míry odlišný zákaznický 
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segment. Potom však obsah zejména kapitoly 2.5 považuji pro dané zaměření práce jako nerelevantní a nadbytečný. 
V průběhu celé práce se rovněž vyskytlo několik faktických chyb, které však mají zanedbatelný vliv na celkovou kvalitu práce 
a její závěry: v poslední větě prvního odstavce na s. 24 došlo k záměně definovaných pojmů, protože převaha off-trade 
kanálu znamená prodej většího podílu produkce prostřednictvím maloobchodního prodeje a nikoli naopak; v tabulce č. 11 
na s. 53 jsou u pivovaru Permon uvedeny chybné hodnoty položky „Spotřeba surovin a energie“, které na první pohled 
narušují výpočet Výsledku hospodaření v této výsledovce; na s. 61 je limit podpory de minimis vztažen k období 9 let, ovšem 
ve skutečnosti se jedná o období 3 let. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úprava práce je velmi dobrá, stejně tak jazyková úroveň. Text je dobře strukturován, navíc je zařazeno velké 
množství grafů a tabulek, které text vhodně doplňují, což ještě více usnadňuje jeho čtení. Množství gramatických a 
pravopisných chyb je s ohledem na delší rozsah textu minimální. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Rozsah knižních zdrojů je vzhledem ke zvolenému tématu dostatečný. Vzhledem k teoretickému zaměření i oborovému 
zasazení práce bylo nutné se z velké míry spoléhat na on-line zdroje a mám za to, že provedená rešerše byla pečlivá a hlavní 
relevantní zdroje informací pro praktickou část práce byly využity. Jediná formální výtka se týká uvedeného zdroje u grafu 
č. 9 na s. 45, kde je uvedena publikace vydaná v roce 2014, přitom data v grafu jsou uvedena až do roku 2016, což student 
alespoň vysvětluje dále v textu práce, ovšem až na s. 48. V případě analýzy finančních ukazatelů pivovaru Permon pak nebyla 
využita možnost čerpat přímo z primárních pramenů, tedy finančních výkazů firmy, snadno dostupných on-line ve Sbírce 
listin. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

-  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student si zvolil zajímavé a velmi úzce zaměřené téma, pro které si dobře nastavil metodický rámec, který pak 
důsledně aplikoval v praktické části práce, což mu pomohlo se ctí překonat obtíže způsobené s nedostatkem 
podkladových dat, se kterými byl během zpracování praktické části práce konfrontován. Poslední část práce pak 
jednoznačně zvyšuje celkovou kvalitu práce a relevanci jejích výstupů.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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