
 

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Martina Minaříka 

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

v letech 1945-1961“ 

 

I/ Stručná charakteristika práce 

Disertační práce sleduje dva navzájem propojené tematické okruhy, z nichž první je svou 

povahou makroekonomický a druhý mikroekonomický. Tento přístup umožnil plastičtěji 

analyzovat klíčové jevy jak procesu transformace československé ekonomiky na model 

centrálně plánovaný sovětského typu, a to na základě proměn plánovací metodiky a státního 

plánu, tak narůstající disfunkci tohoto systému, které vedla k pokusu o jeho modifikaci na 

konci 50. let. Na mikroekonomické úrovni je zkoumán vývoj pivovarnického a sladařského 

průmyslu v podmínkách probíhající ekonomické transformace, následné kazovosti a hledání 

východiska. Pozornost se soustředí na změny vlastnických vztahů v těchto průmyslových 

odvětvích, na jejich organizační vývoj, výrobu a odbyt. 

 

II/ Stručné celkové zhodnocení 

Historiografický výkon, který představuje disertace Mgr. M. Minaříka, je založen na rozsáhlé 

heuristické základně, přičemž v prvé řadě jsou akcentovány primární prameny, dílem na úkor 

sekundárních, byť i jejich záběr je značný. Badatelský záměr je zřetelně artikulován, přístupy 

metodologické jsou spíše jen nadhozeny. Struktura práce naplňuje sledované badatelské cíle. 

Analýza transformace řízení československé ekonomiky výchozího bodu, v zásadě z okupace 

převzatého řízeného hospodářství na model centrálně direktivní, má své opodstatnění, 

diskutabilní může být završení procesu sovětizace čsl. ekonomiky. Problematika tvorby 

státního plánu v čase od systémové krize roku 1953 k pokusu o změnu mechanismů řízení a 

plánování v rámci nezměněného politického a ekonomického systému je úzce propojena 

s ekonomickými, vnitropolitickými i zahraničněpolitickými problémy, pohříchu spíše jen 

těmi, které se odrazily v pramenném materiálu. Rozbor působení první ekonomické reformy 

se koncentruje zejména k mechanismu tzv. hmotné zainteresovanosti a nedoceňuje do ní 

zakomponovaný faktor ziskovosti. Kapitoly věnované vývoji pivovarského a sladařského 

průmyslu konkretizují změny řízení a plánování na mikroekonomické úrovni. Jejich 

výpovědní hodnota ve všech sledovaných rovinách je nesporná, což lze vztáhnout i na 

kapitolu o konzumu piva v socialistické společnosti.  

 



III/ Podrobné zhodnocení práce a jejich jednotlivých aspektů 

1/ Práce s prameny a literaturou 

Předkládaná doktorská disertace vyniká mimořádně širokým výzkumem, zejména fondů 

vzniklých z činnosti Komunistické strany Československa a někdejšího Úřadu předsednictva 

vlády. Vytěžil z nich materiál především pro analýzu vývoje hospodářského systému 

v Československu, který komplementoval dalšími fondy. Vysoko ocenit je třeba i důkladnou 

obeznalost snad všech archivních fondů SOA Praha, jejichž původci se zabývali 

pivovarnictvím a sladovnictvím, i Ústředního archivu Plzeňského Prazdroje. Archivní 

materiály německé provenience vzhledem ke své povaze jsou vzhledem k tématu spíše 

marginální, posloužily však vhodně k dokreslení některých jevů a zúročeny jsou ponejvíce 

v závěrečné kapitole. Pozoruhodná je znalost dobové publicistiky a dalších tištěných 

pramenů, pamětí a Statistických ročenek (chybné tvrzení na s. 417, že v nich není zachycen 

export piva a sladu v roce 1960, je přehlédnutelné, tyto údaje najdeme např. v ročence za rok 

1965, s. 398-9), stejně jako odborné literatury. Přes její rozsah přece jen některé studie 

pozornosti unikly, v prvé řadě  Z. Jiráska a R. Žáčka o formování čsl. ekonomiky v druhé 

polovině 50. let, která by vzhledem ke své excelentnosti a absenci jiných pramenných studií 

velmi prospěla pojednání o přípravě druhého pětiletého plánu. Přehlédnutá neměla být práce 

J. Balcara (Panzer für Hitler-Traktoren für Stalin), zvláště když nemalá inspirace byla čerpána 

z další jeho publikace napsané s J. Kučerou, neboť v jistém směru se obě práce doplňují. 

Mgr. M. Minařík prokázal již svou akribii v historické práci svými studiemi i monografickým 

výstupem, a proto je překvapivé, že se místy nechal strhnout k problematickým závěrům. 

Z komparace dopisu z května 1946 a vládního nařízení z roku 1951, jímž se vydával statut 

Státního úřadu plánovacího, je vyvozen závěr o přímém podílu K. Maiwalda na prosazování 

základních prvků „sovětského teleologického přístupu k plánování“ (s. 67). Obsah tohoto 

dopisu přitom nelze komparovat se zákonem o plánování, který dal vznik Státnímu úřadu 

plánovacímu s rozsáhlými pravomocemi (i ty vedly v roce 1959 ke zrušení tohoto zákona). 

 

2/ Vlastní přínos 

Základní přínos předkládané disertace spatřuji v propojení dvou výkladových rovin, 

makroekonomické a mikroekonomické, které snad má svůj původ v průkopnické práci 

autorské dvojice J. Balcara a J. Kučery. V makroekonomické rovině zkoumá povahu 

ekonomického systému a jeho vývoj v letech 1945-1961, v rovině mikroekonomické pak 

pivovary a sladovny včetně jejich střešního orgánu, deklarativně do kroku 1961, fakticky jen 

do roku 1959. Mgr. Minařík oprávněně odmítá mnohdy ještě přežívající periodizaci 



poválečného hospodářského vývoje, ale paradoxně výklad hospodářského systému končí 

v souladu s tradovaným mezníkem spatřovaným v dobudování socialismu v Československu. 

Domnívám se, že patřičnějším by byl čas ústupu od tzv. Rozsypalovy reformy, což by 

umožnilo analýzu reformních limitů a systémových bariér ekonomického růstu. Naproti tomu 

rok 1961 pro uzavření jedné vývojové etapy průmyslu pivovarského a sladařského své 

opodstatnění má, a to v zásadní organizační změně.  

Těžiště disertace Mgr. M. Minaříka spočívá v důkladných analýzách socialistické 

transformace čsl. ekonomiky a modelu hospodářského plánování konstruovaného na základě 

plánovací metodiky stalinského období. Mezník mezi těmito vývojovými fázemi spatřuje 

v peněžní reformě roku 1953. Ten, dle mého názoru, a snad ještě lépe daňové zákony z konce 

roku 1952, ale signalizuje změnu spíše v sociálním vývoji společnosti než ve vývoji 

ekonomickém, nicméně má své opodstatnění ve vyvření první systémové krize. 

V analýze socialistické transformace Mgr. Minařík dospěl k závěru, že v specifických 

podmínkách poválečného času, v němž rezonovala skepse k ideám liberalismu v důsledku 

prožitku hospodářské krize a války (okupace), konfigurace politických a společenských sil 

vedla vlastní dynamikou k zásadním změnám i v ekonomice, které ji postupně etatizovaly 

prostřednictvím stále širšího rejstříku ukazatelů státního plánu. Důkazy pro tuto tezi nalézá 

především v posunech v pojetí metodiky plánování u hlavních politických aktérů. U 

komunistické strany konstatuje vědomé směřování k sovětskému modelu (byť představy o 

něm byly konstruovány jen z kusých informací), které ne zcela právem přisuzuje i sociální 

demokracii (práce nereflektuje rozdílné pojetí znárodnění a soukromého podnikání, ba i 

konceptu první pětiletky).  

Koncentrace na problematiku plánovací metodiky a na vlastní plánovací činnost upozadila 

institucionální stránku kontinuálního přechodu k centrálně plánované ekonomice, zejména 

v rovině obhospodařování surovin a potravin zavedené za okupace v letech 1939/40. Všechny 

hospodářské skupiny (nejen pivovarského a sladařského průmyslu), trhové svazy a 

rozdělovny zůstaly funkční i po válce (po únoru transformace v Ústředí hmotného 

zásobování, vplyne do SÚP, a Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky, záhy 

nahrazené ministerstvo výkupu. T.j. hmotné zásobování nemuselo být v roce 1950 zavedeno, 

prostě existovalo, s. 104). Citelné je přehlédnutí role Ústředního svazu čsl. průmyslu v tzv. 

třetí republice. Nedostatek surovin a potravin legitimizoval centralizační tendence, které byly 

mnohými chápány jako nástroj k harmonizaci protichůdných zájmů a k hospodářskému růstu. 

Na půdorysu převzatých institucí se dobudovávala horizontální organizace výrobních procesů, 

která byla pro výrobní sféru symptomatická až do pádu komunismu. Hospodářské skupiny, 



generální ředitelství, čsl. závody, hlavní správy, VHJ tvoří vývojovou osu a současně jsou 

nepřehlédnutelnou komponentou hospodářského mechanismu Československa v éře 

komunismu. Výklad procesu transformace čsl. ekonomiky a jejích řídících mechanismů, 

odhlédneme-li od následného pojednání o fenoménu peněžní reformy, je završen rozborem 

metodiky plánování zavedené počátkem roku 1953. Věcně se v ní oponuje tezím např. Z. 

Šulce či K. Rozsypala o „zásadním zvratu“ v metodice po příchodu sovětských poradců, ale 

spojování principu „hmotné zainteresovanosti“ spojeného s první reformou se zavedením 

„ředitelských fondů“ je hodně násilné. 

Kapitoly o vývoji pivovarského průmyslu jsou v dosavadní historické práci zcela ojedinělé, a 

to jak po stránce koncepční, tak materiálové. První z nich, řazená do transformačního 

období“, kvalifikovaně pojednala o poválečných majetkových změnách, které předurčily 

organizační strukturu tohoto průmyslového odvětví, o plánování výroby s přihlédnutím 

k proměnám konzumu piva, o investicích, produktivitě a exportu. Vícevrstevný výklad, 

vhodně proložený četnými tabulkami, promítá systémové změny v řízení ekonomiky do 

pivovarnického a sladařského odvětví.  

Předností předkládané práce, ale i její zranitelností, je důraz kladený na pramennou základnu, 

která byla jejímu autorovi k dispozici. Absolutizace přístupných pramenů pro zpracování 

metodiky plánování a tvorby státního plánu pro druhou polovinu 50. let při přehlédnutí již 

zmíněné studie Z. Jiráska a R. Žáčka se promítla do zpracování kapitoly „Od převzetí 

sovětské metodiky k prvním pokusům o rozsáhlejší modifikaci systému“. Dodat by se mělo, 

že jen plánování. Chybí alespoň nástin přesmyčky ze sedmiletého plánu na plán pětiletý. 

Elaborát, který je v textu disertace uváděn jako první návrh státního plánu na dané období, je 

ve skutečnosti třetí jeho verze, která se stala neaktuální již koncem roku 1953 vzhledem 

k neplnění plánu v roce 1953 a proměnám vnitropolitické i zahraničněpolitické scény. Zůstala 

tedy příprava plánu pouze na rok 1954, jehož charakteristika je podaná jen z legislativní 

normy. Jistě oprávněně autor upozornil na fenomén decentralizace, který od poloviny 50. let 

zvolna ztrácel charakter deklarativního klišé, pochopitelně ideologickým transferem 

ze Sovětského svazu, což předkládaná práce reflektuje především v oblasti hmotného 

zásobování. Nástin cesty k formálnímu přijetí zákona o druhém pětiletém plánu poukazuje na 

kumulaci hospodářských problémů, a to více méně popisnou a zkratkovitou formou, absence 

prací K. Kaplana je citelná, a vytváří přechod k analýze první čsl. ekonomické reformy. Cestu 

k ní, v pojetí disertace, otevřela decentralizační vlna vyvolaná Chruščovovým experimentem 

se sovnarchozy a blíže nespecifikovaná reorganizace plánovací soustavy.  



Opření se téměř výhradně o zvolené prameny neumožnilo provést komplexní analýzu změn, 

které přinesl první reformní pokus. V práci se neuvádí, že na ní pracovala komise zřízená 

politickým byrem ÚV KSČ a vedená předsedou vlády V. Širokým, že tato komise měla 16 

podkomisí etc., což v zásadě není podstatné, stejně jako prezentované projevy ohlašující 

zásady připravovaných změn. Podrobnější analýzu reformních kroků po vzoru provedené 

kritiky funkčnosti, resp. nefunkčnosti normativů ovlivňujících osobní hmotnou 

zainteresovanost v průmyslu pivovarnickém, neumožnilo časové vymezení disertace. Toto 

vymezení limitovalo zhodnocení významu zrušení SÚP a zřízení Státní plánovací komise a 

pokusu o urychlení modernizace průmyslu zřízením Státního výboru pro rozvoj techniky. 

Lze však plně souhlasit s vysloveným závěrečným hodnocením první ekonomické reformy, 

v němž se poukazuje na problematičnost motivace podniků i dělnictva a zaměstnaneckých 

kategorií administrativní agendou. 

Změny v řízení a plánování národního hospodářství jsou vhodně promítnuty v kapitole 

pojednávající o vývoji pivovarského a sladařského průmyslu ve druhé polovině 50. let, 

zejména z hlediska proměn jeho organizačních struktur a vývoje produktivity práce. V dalších 

částech se výklad soustředí na výrobu, v níž rostl podíl vícestupňového piva (otázkou je, zda 

v souvislosti s růstem příjmů obyvatelstva), reflektuje fyzické i morální opotřebení výrobního 

zařízení a celkové zaostávání za zahraniční konkurencí, kvantifikuje výrobu a odbyt, včetně 

do zahraničí. 

Zcela specifické postavení náleží poslední kapitole věnující se spotřebě piva a obecně 

alkoholických nápojů v Československu. V ní, na rozdíl od předchozích částí, v nichž se často 

prosazuje deskripce, je analyzován protiklad ekonomického zájmu státu na konzumu alkoholu 

a z něj plynoucích společenských rizik i jeho společenská role ve veřejném prostoru. Na 

základě statistických dat poukázala na růst spotřeby mezi lety 1953-60 na dvojnásobek. 

3/ Struktura argumentace 

Z hlediska autorem vytčených cílů je struktura předkládané práce plně funkční a výstižná. 

Výklad soustavně cílí k verifikaci pracovních hypotéz, které jsou v úvodních částech 

nastíněny a v obsažném závěru potvrzeny. Logicky propracovaný text se v nečetných, 

nikterak zásadních případech nevyvaroval drobných nejasností, např. na s. 168 navozující 

dojem, že zisk pivovarů byl odváděn na vyrovnávací účet FZH, který ale vznikl až v listopadu 

1948, či údajný záměr dotlačit hostinské živnosti k združstevnění jejich vyřazením z dodávek 

desetistupňového piva, byť hned vzápětí se konstatuje, že jádro každodenní klientely 

upřednostňovalo pivo sedmistupňové (s. 190-191). Za vhodné bych považoval, kdyby dobové 

ekonomické kategorie, s nimiž se v textu pracuje, byly vysvětleny alespoň v poznámce. 



 

4/ Formální úroveň práce 

Po formální stránce předkládané disertační práce splňuje požadované standardy, a to jak po 

jazykové, tak i grafické stránce. Zvlášť je třeba vyzvednout příkladně propracované grafy a 

tabulky v textu, které jsou jeho nedílnou součástí. Poznámkový aparát je důkladně 

propracovaný (s výhradou chybějící datace u některých typů písemností) 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Čím se dá zdůvodnit teze o samovolném vrůstání sovětské plánovací metodiky do čsl. 

ekonomiky? Co vlastně obsahovala sovětská metodika? 

Jak měla být řešena otázka snižování odbytu piva z českých zemí na Slovensku v důsledku 

plánovaného jeho vyrovnávání s českými zeměmi? 

Co působilo na vzorce spotřebitelského chování, v němž vzrůstala obliba lahvového piva?  

 

V. Závěr 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Předběžná klasifikace – prospěl. 

 

V Praze, 6. června 2020    prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 

 


