Posudek bakalářské práce
Jan Kočí: Historie znojemského pivovaru (1363-2010)

Bakalářská práce Jana Kočího seznamuje se slavnou minulostí i nepříliš radostnou
současností (přesněji řečeno neexistencí) pivovarnictví ve Znojmě. Autor se ve své rozsáhlé
studii (celkem 97 stran) zaměřuje na osudy pivovaru Hostan založeného v roce 1720.
Neomezuje se však pouze na tento závod, ale jeho příběh zasazuje do širšího kontextu. Po
přiměřeně dlouhém obecném úvodu věnovaném historii a technologii vaření piva se autor
přesouvá na jih Moravy a popisuje dějiny znojemského pivovarnictví od 13. století.
Zajímavou pasáží je také rozbor stavu na přelomu 19. a 20. století, kdy se ani Znojmu
nevyhnula zakladatelská horečka a ve městě fungoval kromě Mauralova (později Hostan) i
konkurenční Wotzilkův pivovar.
Samotný pivovar Hostan stojící v bezprostředním sousedství znojemského hradu pak
autor představuje od jeho založení až po definitivní zánik v době nedávno minulé. Zdaleka
nejvíce prostoru je v práci věnováno právě období po roce 1989, kdy pivovar za, podle
Kočího studie, velmi nestandardních podmínek několikrát přešel z jednoho majitele na
druhého, až se v něm nakonec v roce 2009 výroba zcela zastavila. Práce tím působí poněkud
nevyváženě, na druhou stranu je však přínosná především kvůli své aktuálnosti, která důraz
kladený na současnost a nedávnou minulost pivovaru částečně ospravedlňuje. Ostatně, jak
sám autor zmiňuje v úvodu, právě aktuálnost problému byla hlavním důvodem, proč se tímto
tématem začal zabývat. Jen škoda, že se spokojil pouze s kompilací článků a nevyužil
možnosti vyzpovídat některé aktéry událostí přímo. Není vyloučené, že by tím získal další
informace nebo zcela nové úhly pohledu na zkoumanou problematiku.
Součástí Kočího bakalářské práce je rovněž bohatá obrazová příloha, která usnadňuje
orientaci v textu. To se týká především grafů výstavu piva v jednotlivých obdobích nebo
plánů a převážně vlastních fotografií areálu. Pro čtenáře, kteří Znojmo detailně neznají, by ale
také bylo vhodné ukázat polohu popisovaných objektů na mapách dnešního města a jeho
okolí.
Jedná se o práci kompilační, což ale nesnižuje její hodnotu. Autor využil velké
množství zdrojů od archivních materiálů přes odbornou pivovarnickou a vlastivědnou
literaturu až po články v současném tisku. Mohl nahlédnout i do starších čísel odborných
periodik Kvas či Pivovarské listy, pro období od druhé poloviny 19. století bývají cenným
zdrojem informací o pivovarnictví také dobová periodika, v současné době navíc z velké části
digitalizovaná. U Peřinkovy Vlastivědy moravské uvádí v textu datum 1905, v poznámkovém

aparátu pak již správně 1904. V textu se také tu a tam objeví gramatická chyba nebo překlep,
což ale nelze stoprocentně vyloučit ani v případě tohoto posudku. Jeden příklad za všechny:
„viz“ se píše bez tečky (viz strana 86). Dobře nepůsobí ani dlouhé citace (číslo 121 a 123)
rozdělené do dvou, respektive tří, odstavců, přestože toto dělení pravděpodobně vzniklo
dodržením původního vzhledu článku.
Přes tyto připomínky konstatuji, že studie o znojemském pivovarnictví splňuje
požadavky kladené na bakalářskou práci a navíc je na ní znát živé autorské zaujetí a vztah
k popisovanému regionu. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení: velmi dobře.
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