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Posudek oponenta disertační práce Mgr. Martina Minaříka 

Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v letech 

1945–1961  

předkládané v roce 2020 na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, 497 s. 

 

Předložená disertační práce přibližuje problematiku tvorby státního hospodářského 

plánu v Československu v letech 1945 až 1961 a proměnu pivovarnictví ve stejném období. 

Autor si vytyčil dvě základní výzkumné linie, v nichž se věnuje jednak širším hospodářským, 

politickým a sociálním souvislostem tvorby a modifikace mechanismu plánování, jednak 

klíčovým aspektům vývoje zvoleného odvětví v období výstavby socialistické společnosti. 

Záměrem zvoleného přístupu bylo nejen ukázat na příkladu pivovarského průmyslu fungování 

státního hospodářského plánu v praxi, ale i analyzovat toto odvětví v kontextu důležitých 

proměn vývoje národního hospodářství v letech 1945 až 1961. V centru výzkumného zájmu 

se ocitla také otázka sociálních, hospodářských a společenských dopadů konzumace piva jako 

i snaha státních orgánů o její regulaci a usměrnění. 

 Kromě úvodu, stručného představení stavu výzkumu, metodologických přístupů, 

využité pramenné základny a v neposlední řadě i nastínění produkce a spotřeby piva 

v Československu před rokem 1945, tvoří disertační práci dvě klíčové kapitoly s řadou 

podkapitol, které v zásadě odpovídají dvěma analytickým celkům. První je vymezen léty 1945 

až 1953. Autor se v něm věnuje problematice socialistické transformace v Československu a 

ve třech částech přibližuje nejprve průběh znárodnění po druhé světové válce (5.1), popisuje 

proces konstrukce mechanismu plánování (5.2) a následně analyzuje vývoj pivovarnického 

průmyslu do roku 1953 (5.3 – v práci chybně uvedeno jako 6.3). Proces znárodnění a omezení 

podnikatelské svobody je v práci začleněn do širších evropských souvislostí a 

celospolečenské akceptace státního intervencionalismu v ekonomice, kdy i vedoucí 

představitelé československého státu byli přesvědčeni o nutnosti regulace ekonomiky ze 

strany státu a potřebě reformy poválečného politického systému. Znárodnění po roce 1945 

autor chápe jako výsledek „dlouhodobého a hranicemi státu nelimitovaného procesu 

institucionální sebeochrany industriální společnosti před negativními důsledky volného trhu“ 

a poukazuje na politický i společenský konsenzus na znárodnění klíčového průmyslu a 

korigování ekonomiky prostřednictvím hospodářského plánu (s. 63). Alespoň zmínit však 

mohl značný vliv sociálního hnutí a nátlakové akce KSČ, jejíž společenskou pozici výrazně 

posílil úspěch ve volbách v roce 1946. Škoda, že autor  práce v této souvislosti nevyužil 

podnětnou knihu historičky Lenky Kalinové o společenských proměnách v čase 

socialistického experimentu z roku 2007.  

Analýza vývoje mechanismu plánování je v úvodu označena za „základní a stěžejní 

část disertační práce“ a Mgr. Martin Minařík věnuje této tématice skutečně značný prostor. 

Velmi podrobně popisuje dvouletý plán, přípravy a pozadí první pětiletky, prováděcí plán na 

rok 1949, činnost Státního úřadu plánovacího i změny, ke kterým došlo po expertní misi 

sovětských plánovačů v létě 1951. Řada zajímavých postřehů se však utápí až v příliš 

podrobném popisu sestavování plánů a výčtu jmenovitých úkolů či položek, které musely být 
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v důsledky neustálého prohlubování plánovací činnosti evidovány a oceněny, jak dokládá 

například tabulka č. 13, zabírající více než tři stránky disertační práce. Autor přitom dobře 

vystihl jistý samopohyb plánovací činnosti, kdy její expanze do značné míry vyplývala 

z technického problému plánování a nutnosti vybalancovat omezené zdroje a zajistit 

podmínky pro splnění plánovaných úkolů. Detailnost plánu dle jeho soudu kontinuálně 

narůstala již od roku 1947 a byla svým způsobem přirozenou reakcí na problémy, které 

plánovací proces přinášel sám o sobě. Českoslovenští plánovači tak dle jeho soudu zaváděli 

v letech 1949 až 1952 prvky sovětského systému plánování spíše dobrovolně a z vlastního 

přesvědčení než pod tlakem sovětských požadavků. Autor přitom nepopírá jejich vliv, 

domnívá se však, že tendence k detailnímu zasahování postupně gradovala a nebyla 

odstartována až zavedením nové metodiky v lednu 1953. Autorova teze o tom, že určitá 

ekonomická opatření v době mocenské hegemonie KSČ více méně náhodně vyplynula 

z technického procesu jejich realizace, jistě není nezajímavá, politické pozadí při konstrukci 

mechanismu plánování a jeho ustavičné zdokonalování však hrálo větší roli, než si je autor 

ochoten připustit. S ohledem na značně kritické a možná až nezdravě psychologizující 

poznámky na adresu několika vybraných plánovačů a ekonomů se nabízí otázka, zda se 

autorovi podařilo udržet dostatečný odborný odstup, tím spíše, když jim vyčítá absenci 

„faktografického drilu historického řemesla“ (s. 9). 

Pasáž (s. 138–252) o vývoji pivovarnického a sladařského průmyslu v období 

socialistické transformace trpí značnou popisností, nicméně nabízí podrobný přehled o 

náročné proměně organizační struktury, plnění plánu v produkci i spotřebě piva, vývoji 

produktivity práce, problémech poválečné rekonstrukce pivovarů a sladoven a v neposlední 

řadě i o vývoji zahraničního exportu. Převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948 

umožnilo likvidaci soukromého sektoru v pivovarském průmyslu a znárodnění veškerých 

pivovarů a sladoven. Následovala postupná a nikoli bezkonfliktní centralizace, která vyústila 

v oficiální sloučení ústředních orgánů pivovarského a lihovarského průmyslu. Po reorganizaci 

ministerstev a hospodářských orgánů na podzim 1951 vznikla Hlavní správa pivovarů a 

sladoven, která po další reorganizaci v lednu 1953 zastřešovala více než 140 pivovarů a 6 

sladařských národních podniků. Jejím ředitelem se stal František Souba, o kterém se však 

práce příliš nerozepisuje, byť by bylo jistě zajímavé, porovnat jej s alespoň ve stručnosti 

představeným a po únoru 1948 odvolaným ředitelem Československých pivovarů n. p. 

Františkem Hlaváčkem. Zřízení hlavních správ podle autora práce přineslo „expertizaci 

ústředních orgánů odvětví“, zatímco v podřízených národních podnicích probíhal paralelně 

opačný proces. Ředitelé se měli stát „nervovými kanálky rozsáhlé soustavy“, umožňující KSČ 

ovládat podnikovou sféru, přičemž zásadní podmínkou pro jmenování do funkce bylo členství 

v komunistické straně (s. 173–174). Zůstává ale otázkou, zda ředitel v tomto období skutečně 

představoval pouze protiváhu k lépe odborně vybaveným podřízeným a měl tak opravdu 

zamezit převaze odborníků, jak je v práci naznačeno.  Maďarský ekonom János Kornai v roce 

1959 klad důraz na jejich roli „poslušných úředníků“, kteří nepodstupovali zbytečná rizika a 

spíše pasivně vyčkávali na příkazy shora. Dochované materiály ze stranických rehabilitací 

z poloviny 60. let však naznačují, že realita byla mnohem komplikovanější.   

Produkce piva byla v poválečném období ovlivněna nejen poškozením během 

válečných operací, ale i ztrátou bezmála poloviny transportních sudů, jejichž obnovu 

komplikovala nedostatkovost dubového dřeva. Navíc pivovarnictví nepatřilo mezi stěžejní 
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segmenty národního hospodářství, takže přidělené investiční prostředky byly pouhým 

zlomkem původně požadovaných. Navýšení produkce bránil i nedostatek sladovnického 

ječmene. Teprve v roce 1951 přestal být odbyt piva vázaný dostupností pivovarnických 

surovin, přetrvávaly však problémy s dodávkami čisticích prostředků, pivních lahví či 

stavebních materiálů. Autor navíc poukazuje i na skutečnost, že produkce vícestupňového 

piva byla limitována i samotnými konzumenty, kteří preferovali nižší cenu. Přestože se 

produkce piva v letech 1945 až 1953 zdvojnásobila, nedařilo se plnit plánované objemy 

produkce. Pozoruhodný je přitom nárůst produkce lahvového piva, jehož podíl na celkové 

produkci piva vzrostl z necelých deseti procent v letech 1931 a 1946 na bezmála třicet procent 

v roce 1953 (tabulka 31). Jak si tento zajímavý trend vysvětluje autor disertační práce? 

V rámci druhého analytického celku disertační práce se autor věnuje ve třech 

kapitolách s řadou podkapitol zásadnějším pokusům o modifikaci systému plánování (7. 1.), 

produkci piva v letech 1953 až 1961 (7. 2.) a v neposlední řadě i fenoménu regulačních snah 

konzumace piva a alkoholu v socialistické společnosti (7. 3.). V důsledku sociálních nepokojů 

v NDR a ČSSR v létě 1953 a zásadních změn v Sovětském svazu byl komunistický režim 

nucen klást větší důraz na zvýšení životní úrovně obyvatelstva, což se přirozeně promítlo i do 

plánů rozvoje národního hospodářství. Práce podrobně přibližuje vliv změn metodiky 

plánování v Sovětském svazu na situaci v Československu, přesun prioritních cílů na produkci 

potravin a spotřebního zboží i problém neustále narůstajícího administrativního aparátu 

v hospodářských organizacích. Autor dospívá k závěru, že kromě narůstajících problémů 

s plněním druhého pětiletého plánu (1956–1960), kladoucího důraz na zrychlení rozvoje 

surovinové, energetické a zemědělské základny i zefektivnění systému plánování, to byly 

především změny v Sovětském svazu a Chruščovova kritika přílišné centralizace, které 

vytvořily základní předpoklady pro rozsáhlejší reformu řízení národního hospodářství a 

zdokonalení plánování v Československu. Podrobně popisuje první návrhy na zvýšení 

ekonomické účinnosti řízení v průmyslu, které nakonec vyústily ve zrušení hlavních správ a 

vytvoření výrobních hospodářských jednotek (VHJ) v roce 1958. Přiblížil přitom i „diskuze“ 

pracujících z podzimu 1957 k reorganizaci průmyslu a stavebnictví (301–304), ve kterých 

zazněla kritika třídní a politické nespolehlivosti řídících pracovníků, nespokojenost s častou 

změnou výrobních programů i „kampaňovitost“ plánování, ale i obava z toho, že se po 

kádrové stránce navrhované VHJ až příliš podobají rušeným ministerským hlavním správám. 

Autor si je sice vědom limitů „diskuzí“ pracujících, přesto však zůstává až příliš závislý na 

stranických materiálech. V této souvislosti by práci bezesporu přispělo, kdyby autor zohlednil 

například materiály ekonomické kontrarozvědky, která jevila značný zájem o názory 

pracujících na tuto reorganizaci. Autorův závěr, že „ze strany pracujících byla reorganizace 

hodnocena převážně kladně“ (s. 305) by bylo možné s využitím uvedených materiálů 

precizovat. Ostatně zmíněné materiály k podobné „celospolečenské diskuzi“ k návrhu zákona 

o státním podniku v druhé polovině roku 1987 naznačují, že většině pracujících byly podobné 

reorganizace vcelku lhostejné, pokud se negativně nepromítly na jejich mzdách.  

Na základě analýzy naplnění dvou klíčových cílů – zjednodušení a zefektivnění 

administrativního procesu hospodářského plánování a vytvořením systému hmotné 

zainteresovanosti, jenž by sladil zájmy podniků a pracujících se zájmy „socialistické 

společnosti“ – se Mgr. Minaříkovi podařilo velmi názorně demonstrovat základní limity 

reorganizace systému hospodářského plánování v letech 1958 až 1959. Ani jeden z těchto cílů 
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se totiž nepodařilo splnit, což bylo zapříčiněno nejen značnou setrvačností administrativně 

byrokratických metod řízení, ale i tím, co Lubomír Mlčoch označil za „neparamertričnost 

plánovacího systému“ centrálně řízené ekonomiky, kdy centrum nerealisticky předpokládalo, 

že se podniky plně identifikují s cíli vyšších článků hierarchie, nemají lokální zájmy a navíc 

poskytují nezkreslené informace. Autor tak v zásadě dospěl ke stejným závěrům jako L. 

Mlčoch, Zdislav Šulc či Otakar Turek na přelomu 80. a 90. let, když upozornili na „sací 

reflex“ podnikového vedení, „obrácenou řídící pyramidu“ či hypertrofii vnějších klientských 

vazeb. Povšiml si také, že každá záplata systémového problému byla vždy spojena s další 

administrativní zátěží (s. 356). Škoda jen, že nezohlednil práci Čestmíra Kožušníka o 

předpokladech ekonomicky racionálního chování socialistického podniku z roku 1985, která 

by přispěla nejen k lepšímu pochopení motivace jednání podnikového managementu, ale 

upozornila by jej i na specifický „zákon opaku“, limitující zásadním způsobem praktickou 

realizaci politických direktiv týkajících se hospodářského mechanismu.  

Ve vývoji organizační struktury pivovarského průmyslu pokračoval trend řady 

reorganizací a postupného slučování národních podniků v pivovarsko-sladařském průmyslu. 

Stanovená velikost pivovarů dle optimálního ročního objemu výroby (600 až 800 tisíc 

hektolitrů) byla v jednotlivých krajích obtížně dosažitelná, neboť v některých byl značně 

převyšován (Praha, Plzeň), v jiných naopak zaostával. V dubnu 1958 nakonec převážil princip 

centrálního pivovaru pro každý kraj a navíc byl vytvořen i nadpodnikový orgán Sdružení 

pivovarů a sladoven, v jehož čele se ocitl František Souba. V důsledku nového územního 

členění okresů a krajů v roce 1960 došlo k další reorganizaci, při které bylo mimo jiné pět 

exportních pivovarů podřízeno přímo Ministerstvu potravinářského průmyslu. V lednu 1961 

byly pivovary/národní podniky převedeny pod správu krajských národních výborů a v březnu 

téhož roku zaniklo i Sdružení pivovarů a sladoven.  Autor velmi pěkně poukázal na značnou 

míru personální kontinuity u ředitelů reorganizovaných pivovarů (s. 363), kteří řídící funkci 

v pivovarském průmyslu vykonávali i v předchozím období. Z tabulky 61 navíc vyplývá, že 

byli všichni členy KSČ, většinou již od roku 1945, nikdo z nich nedisponoval 

vysokoškolským vzděláním a většinou byli vyučeni v oboru sladovník. Podobně jako 

v kapitole (6.3.2) však v práci nebyl příliš využit potenciál lidského fakturu, byť je tentokráte 

alespoň zmíněn případ bývalého ředitele olomoucké sladovny Rudolfa Köhlera, jemuž v roce 

1952 značně poškodil kádrový profil export sladu do Sovětského svazu ve starých 

protektorátních pytlech s hákovými kříži. Obsáhlý soupis jmen ředitelů přitom přímo vybízí 

k bližšímu přiblížení životního příběhu alespoň některého z nich, což by bezesporu přidalo 

předložené disertační práci na čtivosti. Zajímavý by mohl být kupříkladu osud Františka 

Souby. Údaje o dosaženém vzdělání ředitelů pivovarů korespondují i se zjištěními odborných 

prací o podnicích jiných oblastí národního hospodářství, poukazujících často na vyšší 

vzdělanostní úroveň jednotlivých náměstků, kteří mnohdy zajišťovali skutečný provoz 

podniku/závodu. Objevuje se tento trend i v pivovarnickém a sladařském průmyslu? 

Pasáže o produkci piva a plnění plánu (s. 367–380), o investiční výstavbě a 

technickém rozvoji (381–401) a problémech produktivity práce (402–416) jsou opět poněkud 

přesyceny statistickými údaji, v nichž si čtenář jen velmi obtížně razí cestu. Přitom mnohé 

uvedené údaje jsou zajímavé, zasluhovaly by si ale hlubší analýzu či alespoň dílčí komparaci 

s jinými oblastmi československého průmyslu. Značné opotřebení strojového parku a zařízení 

v pivovarnictví bychom nejspíše našli i v jiných oblastech národního hospodářství, což 
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ostatně platí i o vyhrocených dodavatelsko-odběratelských vztazích. S ohledem na velmi 

zajímavé srovnání československých pivovarů s technickou úrovní pivovarů na Západě (s. 

386–387), které kromě energetické úspornosti provozu, podstatně vyšší úrovně automatizace 

stáčecích linek lahvového piva či lepších prostorových dispozicí dalšího rozvoje, by bylo 

zajímavé alespoň ve stručnosti zmínit, do jaké míry se jednotlivé československé pivovary 

snažily získat devizové prostředky na nákup zahraničních technologií, a zda v této souvislosti 

docházelo k nějakým konfliktům s nadřízenými hospodářskými orgány, jako tomu bylo 

kupříkladu u automobilového průmyslu či v cementárenství. Mgr. Martin Minařík přitom 

koriguje zažitou představu o mimořádném významu československého piva jako vývozního 

artiklu. Přestože ve sledovaném období jeho vývoz narůstal, odebíraly jej především země 

východního bloku – zejména Sovětský svaz a NDR. Překvapivé je i zjištění, že pivovarské 

statistiky až do roku 1956 jaksi ignorují geopolitické rozdělení Německa a samostatná 

kategorie NDR se objevuje až v tomto roce. 

Již v úvodu disertační práce autor předeslal, že se hodlá věnovat i vzájemné interakci 

spotřeby piva a budování nové socialistické společnosti, v níž není místo pro takové negativní 

jevy každodennosti „předsocialistické“ společnosti jako je alkoholismus. V podkapitole 

nesoucí název Nepřítel nebo pomocník? Konzumace piva v socialistické společnosti (s. 425–

455) poukázal na ambivalentní funkci spotřeby piva/alkoholu, která na jedné straně přinášela 

státnímu rozpočtu nemalý zisk v důsledku zvyšujícího se daňového zatížení alkoholických 

výrobků, odčerpávala převis kupní síly a v neposlední řadě působila i jako jistý ventil 

frustrace a nespokojenosti, na straně druhé však sebou přinášela četná rizika, zatěžovala 

zdravotnický, soudní a bezpečnostní aparát a zapříčinila i řadu hospodářských škod – 

pracovní úrazy či dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Většina režimních snah a různých 

opatření, mající například přimět konzumenty k požívání nealkoholických či méně 

stupňovitých alkoholických nápojů, však vyzněla více méně naprázdno a mocenské orgány se 

počátkem 60. let smířily se zvýšenou spotřebou piva a alkoholu, pokud se tak dělo v 

„přijatelné míře“ a za „přijatelných okolností“ (s. 442). Autor přitom upozornil i na 

ekonomické zájmy výrobců a prodejců alkoholických nápojů, které značně oslabovaly 

pravidelně se objevující protialkoholní vlny stranických a státních orgánů. Nutno dodat, že 

společenská tolerance k požívání alkoholu byla značná, na což si stěžovaly orgány 

bezpečnosti i prokuratury, které až do roku 1989 poukazovaly na skutečnost, že většina útoků 

na veřejného činitele, hanobení či výtržnictví byla spáchána pod jeho vlivem. Mgr. Minařík se 

i v této pasáži opět až příliš soustředil na statistické údaje o vývoji spotřeby piva a 

alkoholických nápojů, přičemž poněkud překvapivě v tabulkách srovnávajících mezinárodní 

spotřebu vypustil skutečnou velmoc – Sovětský svaz. Je pravdou, že část kritického 

potenciálu mohla být skutečně „utopena v lahvi alkoholu“ (s. 432), ztráta zábran a fatální 

snížení obezřetnosti však přidělaly mnohým verbálním hanobitelům velké starosti, a nejednou 

je přivedly i do vězení. Pro komunistický režim bylo přitom obzvláště nepříjemné, že se často 

jednalo o dělníky či učně. Ostatně i nejednomu představiteli socialistického managementu se 

stalo osudným, když se posilněn alkoholem podělil v okruhu svých spolupracovníků o svůj 

skutečný názor na představitele vyšších hospodářských či stranických orgánů. Škoda jen, že 

se tomu autor v předložené disertační práci alespoň v náznaku nevěnoval. Pracovní prostředí 

pivovaru se přitom jeví jako velmi náchylné k podobným projevům.  
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Po formální stránce odpovídá předložená disertace běžným standardům vědecké práce, 

obsahuje minimum překlepů a text je poměrně srozumitelný. Autor správně cituje použité 

prameny i odborné publikace, byť se v uvedeném seznamu použité literatury objevuje řada 

titulů, na které v textu není odkazováno, popřípadě hrají spíše ornamentální roli. Práce 

bohužel trpí značnou popisností a zahlcením čísly, které hraničí až s jistým informačním 

overkillem. Množství nabídnutých „tvrdých dat“ přitom práci neposouvá žádoucím směrem. 

Umístění bezmála jednoho sta tabulek a tří desítek grafů, jejichž vypracování vyžadovalo 

bezesporu nemalé úsilí, zabírá až příliš velkou část hlavního textu, a bylo by proto vhodnější, 

přesunout minimálně polovinu z nich do případné přílohy, tím spíše, že některé (např. tabulka 

37) mají několik stran. Velké množství číselných údajů zvyšuje riziko chybovosti, jak dokládá 

tabulka 28, kde nesouhlasí součet čísel výstavů piva v českých zemích a na Slovensku za 

první čtvrtletí let 1946 a 1947 s uvedenými údaji pro Československo. Wordovský šotek 

nejspíše způsobil, že po podkapitole 5.2.5 následuje podkapitola 6.2.6, což bohužel posunulo 

následující číslování a kapitola 7 by ve skutečnosti měla být kapitolou 6. 

Disertační práce je bezesporu původní a autor v ní využívá i svých předchozích 

výzkumných aktivit. Vychází přitom především z primárního archivního výzkumu, který je 

doplněn úctyhodným počtem tištěných pramenů a periodik. Nepřístupnost některých 

důležitých archivních fondů se autor rozhodl vyřešit kombinací a konfrontací pramenů 

vládních a vrcholných stranických orgánů s materiály z podnikové sféry. Otázkou zůstává, 

proč zcela opomenul materiály státněbezpečnostní provenience, které obsahují zejména 

k přelomu 50. a 60. let mnoho cenných informací k chodu ekonomiky a jejím problémům. 

Řada představitelů podnikového managementu, pivovarnictví nevyjímaje, se stala předmětem 

zájmu ekonomické kontrarozvědky, která navíc sledovala i reakci pracujících na prováděné 

reorganizace. Využity mohly být i některé z analýz stížností, podání a podnětů občanů 

z přelomu 50. a 60. let, v nichž nejednou zazněla kritika poměrů ve výrobních organizacích, 

včetně různých machinací s plněním plánu a nevhodného chování podnikového vedení. 

Rovněž dochované kontrarozvědné svazky některých ekonomů/plánovačů (např. Otakar 

Turek) by práci mohly prospět.  

Formulované cíle disertační práce jsou v základní rovině splněny, byť celkový 

potenciál využit nebyl. Struktura práce je srozumitelná a členění do jednotlivých kapitol  

umožnuje sledovat dva hlavní vytyčené výzkumné záměry. Práce poskytuje ucelený pohled 

na vývoj pivovarnictví a sladovnictví ve sledovaném období a umožňuje i sledovat vliv 

proměny hospodářské, sociální a politické situace v letech 1945 až 1961 na rozvoj tohoto 

odvětví. Disertace rovněž dokládá autorovo značné nasazení při zpracování zvolené 

problematiky i schopnost postřehnout mnohé klíčové otázky, při jejichž zodpovězení se však 

mnohdy ztrácí v záplavě dílčích údajů, na mnoha místech však názorně poukazuje na hlubší 

souvislosti. V tomto hledu ji lze považovat za přínos k problematice československých dějin 

po roce 1945.  

Většina dotazů zazněla již v předchozí části oponentského posudku, a proto zde jen 

stručné shrnutí těch nejdůležitějších: 

 

 Proč nebyl více zohledněn lidský faktor, který by práci učinil nejen čtivější, ale možná 

by umožnil i lépe pochopit postavení ředitelů, popřípadě jeho náměstků? Velmi 
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zajímavé by bylo například porovnat životní příběh Františka Hlaváčka a Františka 

Souby. 

 Lze opravdu ředitele ve sledovaném období považovat za pouhou stranickou protiváhu 

odborně lépe vybaveným podřízeným pracovníkům? Koho tím má vlastně konkrétně 

na mysli – náměstky?  

 Proč nebyly při výzkumy využity i materiály státněbezpečnostní provenience či 

stížnosti občanů? 

 Do jaké míry mohly být využity úspěchy při exportu sladu do devizové ciziny 

k vlastnímu rozvoji pivovarů? 

 

Na závěr lze konstatovat, že předložená práce přes veškeré výhrady splňuje požadavky 

kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako 

prospěl. 

 

V Praze, 5. června 2020     doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. 

               Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 


