
Posudek na bakalářskou práci lvy Ďoubalové "Měnová reforma 1953 a její 

reflexe v české společnosti" 

(UK-FF, ÚHSD, 2007, 67 stran) 

Předkládaná bakalářská práce představuje velmi zdařilou sondu do hospodářského a 

sociálního vývoje československé společnosti na počátku padesátých let s těžištěm 

spočívajícím v rozboru její reakce na zásadní změny, které přinesla měnová reforma v roce 

1953. Již z úvodní kapitoly pojednávající o vymezení tématu a vyslovující se k stávající 

literatuře je patrné, že 1. Ďoubalová se důkladně obeznámila s historiografickou produkcí 

nejen k tématu samému, nýbrž i s literaturou obecnější, která jí umožnila dílčí otázky 

interpretovat v širších souvislostech. Nespokojila se s poměrně rozsáhlou publikovanou 

dokumentací, ale cíleně sáhla po dobové publicistice a prostudovala relevantní archivní 

fondy, na jejichž základě podala širší a komplexnější zpracování vytčených problémů. Text, 

který předkládá, svědčí o promyšlené výstavbě, je vyváženě strukturovaný, věcně přesný a 

přitom sdělný. 

V první kapitole jsou naznačeny příčiny vedoucí k nárůstu krizových jevů, které se 

posléze mocenské centrum rozhodlo řešit "šokovou terapií", měnovou reformou. Skutečnost, 

že na relativně malé ploše 1. Ďoubalová zdařile, přehledně a odlehčeně charakterizovala 

základní vývojové tendence od konce války až do počátku roku 1953, svědčí o jejích 

interpretačních schopnostech. Přípravnou fázi reformy trhu a její rozšíření o reformu 

měnovou bylo možné jen naznačit, stávající literatura se jí zatím nevěnovala vzhledem 

k nezpracovanosti archivního materiálu, ostatně ta, stejně jako pojmenování stěžejních 

principů měnové reformy, jsou součástí úvodu. Změny nálad i chování obyvatelstva v této 

fázi ale již 1. Ďoubalová výstižně zachytila - interpretovala signály typu změn ve vyplácení 

termínů záloh, znejistění obyvatelstva, nákupní vlny a ministerská administrativní 

protiopatření. Střízlivě, věcně a výstižně je popsána vlastní výměna finančních prostředků 

obyvatelstvem ve sběrných střediscích i poměry na nově utvořeném jediném volném trhu. 

Vlastní těžiště práce spočívá ve druhé kapitole, v níž je konfrontována reakce 

obyvatelstva na měnová a cenová opatření se státní mocí. 1. Ďoubalová v ní podala na základě 

studia pramenného materiálu barvitý obraz forem individuálního vyjádření odporu i 

povětšinou živelných akcí kolektivních (stávky, demonstrace). Jen sporadicky (např. na s. 39) 

podlehla zkreslující dikci stranických písemností, naprostou většinou se jí podařilo udržet nad 

nimi nadhled potřebný k interpretaci. To je jedna z předností práce, 1. Ďoubalová povětšinou 



usiluje o to, aby získané informace interpretovala a vyvodila z nich konkrétní závěry. 

Neméně barvitě je v práci nastíněna reakce totalitní státní moci na pokusy o veřejné 

prezentování odlišného, tj. nesouhlasného názoru. Znalost materiálu 1. Ďoubalové dovolila 

nastínit i některé praktiky státní bezpečnosti. Zcela nová a svým způsobem objevná je drobná 

podkapitola pojednávající o pohledu na události v Československu "zvenčí". Rozhlasové 

vysílání ze zahraničí do Československo přirozeně reagovalo na aktuální dění v něm, 

představuje ale dobově specifický fenomén vzhledem k tomu, že prezentované názory či 

výběr informací v podmínkách "ideologické války" byly mnohdy cílené. 

Poslední kapitola se zabývá sociálním vývojem a strukturálními změnami, k nimž 

v československé společnosti docházelo ať již v důsledku mocenských změn (1948) či 

hospodářsko politických opatření typu měnové reformy. Text si správně všímá likvidačního 

postupu státní moci vůči tradiční střední třídě a postupného prosazování "třídní politiky", 

např. vůči zemědělskému obyvatelstvu (stranou zůstala průvodní opatření měnové reformy a 

reformy trhu, zejména z oblasti daňové), kterému na rozdíl od obyvatelstva závislého na 

vzdech a platech se nedostalo žádných kompenzací. Dopad reformy pak promítá do 

jednotlivých kategorií obyvatelstva (zvláště dopad na ženy, penzisty) a oprávněně v něm 

spatřuje jeden ze zdrojů šířící se politické lhostejnosti. 

Bakalářská práce 1. Ďoubalové přináší řadu nových, stávající literaturu doplňujících 

faktů. Je zpracována s příkladnou pečlivostí, o níž svědčí jednak znalost nejen zásadních 

studií, nýbrž i drobných příspěvků k dané tématice, jednak poměrně rozsáhlé studium 

archivního materiálu. Nespokojuje se s popisem, ale povětšinou usiluje o vyvození důsledků a 

zformulování vlastního závěru. Oprávněně lze konstatovat, že předkládaná práce nejenže 

splňuje, nýbrž v mnohém překračuje nároky kladené na práce bakalářské, a proto ji plně 

doporučuji k obhajobě. 

Návrh hodnocení: 

V Praze, dne 1.09.2007 
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doc. PhDr. D~, CSc. 

vedoucí práce 


