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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Ivy Ďoubalové "Sociální dopady měnové 

reformy 1953 v Československu" 

Předkládaná diplomová práce je rozpracováním práce bakalářské "Měnová reforma 

1953 a její reflexe v české společnosti" obhájené v roce 2007. Návaznost je poměrně úzká, a 

to i strukturou, nejméně ve dvou částech (Hospodářská situace po roce 1945 a příčiny měnové 

reformy; Měnová reforma a reakce obyvatelstva na ni). Diplomantka jistě v rozpravě 

poukáže, v kterých směrech svůj výzkum v těchto částech prohloubila a interpretačně 

posunula. Nově se jeví tři části, a to Hlavní trendy v sociálním vývoji od roku 1945 do 

provedení měnové reformy, Bezprostřední sociální dopady a Dlouhodobé dopady. 

Z hlediska heuristického diplomová práce přesahuje práci předchozí o fondy 

Všeodborového archivu, které jsou pro výzkum sociálního vývoje nepominutelné a přínosné, 

dále o fondy Národního archivu (ÚPV, Novotný). Vzhledem k důrazu na sociální aspekty 

vytčeného problému bych očekával výzkum ve fondech Ministerstvo sociální péče (do r. 

1951) a Ministerstvo pracovních sil (1951-57). V předkládané práci je prohloubený záběr 

literatury, byť některé relevantní práce byly pominuty (1. Láník: Dopad peněžní reformy na 

výstavbu čsl. armády (Ha V 2007); M. Kačkovičová: Menové reformy v 20. storočí, in Ludia, 

peniaze, banky, Bratislava 2003; V. Němečková: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-

1947, Praha 2008; oponent: Die tschechoslowakischen Wahrungsreformen - Abrechnungen 

nach den Weltkriegen, in Discourses-Diskurse. Essays for M. Teich and A. Teichova. 

Pelhřimov-Prague, Wien 2008; týž: Cesta k měnové reformě roku 1953. Od maďarského 

modelu zavedení volného trhu k měnové reformě sovětského typu, in Královéhradecko 4 

(2007); P. Heumos: "Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!", Praha 2006). 

Úvodní kapitola nastiňující hospodářskou situaci v Československu po zakončení II. 

světové války do roku 1953 vychází s literatury, pohříchu jistou její osou jsou standardní 

učebnicové texty až v druhé části více doplněné monografickou literaturou. U klíčových 

otázek, např. osídlování, zahraniční obchod, UNNRA, znárodnění by se dalo čekat přihlédnutí 

k pracím Sommrovým, Slezákovým, Prokšovým, Kaplanovým atd., který by umožnily 

kvalifikovanější vhled do textu zamýšleného jako "uvedení do problematiky". Technickým 

nedostatkem jsou citace dekretů prezidenta republiky, není nikde uveden jejich zdroj 

(očekával bych komentovanou edici K. Jecha a K. Kaplana). Je-li těžištěm práce měnová 

reforma, funkčnější by bylo sledovat v rámci hospodářského a sociálního vývoje 

. problematiku měnovou, resp. šíře analyzovat příčiny vedoucí k první systémové krizi 

(Mlynář, Pernes). Po formulační stránce kapitola vykazuje určité výkyvy, např. již druhý 



odstavec na s. 11 ve snaze říci vše stal se více než problematickým, věta na téže stránce 

("Inflaci zvyšoval i nevýhodný clearing, nedobytné pohledávky v Německu a vývoz inflace 

z něj:') je až nesrozumitelná. Některá věcná tvrzení jsou nesprávná, např. na s. 22, že první 

měnová reforma "kvalitně zkonsolidovala měnový systém", o "liberálním" uvoli1ování vkladú 

ani hovořit nelze. Cesta k měnové reformě je poněkud jiná, než se traduje - k ní se přistoupilo 

až v jisté fázi příprav na zrušení vázaného trhu. 

Další kapitola je věnovaná přípravě měnové reformy a reakcím obyvatelstva. O 

obsahové přípravě reformy se nepojednává, jsou jen rekapitulovány její zásady s nastíněním 

některých věcných problémú, které nastaly v souvislosti s jejich uplati1ováním. Pojednání o 

reakcích obyvatelstva (s. 29-43) diplomantka zpracovala obeznale, jistě by se i tato část dala 

konkretizovat zejména přihlédnutím k fondúm ministerstva vnitra. Nicméně přesto v něm 

přesáhla faktografii odborné literatury, resp. edicí, a vytvořila čtenářsky vděčný obraz. 

Obdobně je tomu v kapitole následné "Hlavní trendy v sociálním vývoji od roku 1945 

do provedení měnové reformy", v níž diplomantka zúročila zejména svúj výzkum ve fondech 

Všeodborového archivu. Svou pozornost zaměřila na problematiku národního pojištění, na 

dúchodový systém, změny v sociální struktuře společnosti a změny v zaměstnanosti (zde by 

bylo vhodné kromě narativní části zpracovat s kvantitativní ukazatele, které by prokázaly 

hloubku změn a v jejich dúsledku deformací) i ve vztahu k regionúm. Pozornost věnovala 

mzdovému vývoji, povšimla si faktu, že rúst mezd nemotivoval dělnictvo ke zvyšování 

produktivity práce (s. 55). Zde mohla poukázat na jednu z příčin, která přiměla vedení státu, 

aby přistoupilo k přípravě zrušení vázaného trhu. Ve srovnání s dělnictvem je nesrovnatelně 

menší pozornost věnována zemědělcům, není vzata v úvahu existence tzv. selského a 

pochopitelně i černého trhu ajeho vliv na jejich sociální postavení. 

Kapitola "Bezprostřední sociální dopady měnové reformy" je materiálově poměrně 

bohatá. K její koncepci bych měl zásadní připomínku: příprava zrušení vázaného trhu (ale i 

měnová reforma) byla vedena dúsledně z tzv. třídních hledisek, které se promítlo i do 

následných prováděcích aktů. Další poznámka se týká optiky - vyčíslování změn nominálních 

příjmů samo o sobě nevypovídá o změně, třeba brát v úvahu paralelní změny cenové hladiny 

(u některých sociálních kategorií i hladiny daňové), tedy reálné příjmy, obecně je v textu tato 

skutečnost reflektována, nikoli analyzována podle sociálních skupin. ledním z cílú měnové 

reformy bylo totiž získat finanční prostředky k sanaci ekonomiky z rozdílu mezi zvýšenými 

životními náklady a přiznanými kompenzacemi. Obdobně tomu bylo při změnách datlového 

. zatížení, i ty byly připravovány v "balíku" měnová reforma a měly odejmout část přijmů 

soukromým řemeslníkúm, živnostníkúm a majitelúm domú. Dopad na zemědělce je podán 



příliš stručně a ne zcela odpovídajícím způsobem - diplomantka měla vzít v úvahu změny ve 

zdanění venkovského obyvatelstva (diametrálně se lišícího od zdanění členů JZD), 

konkretizovat zvýšení výkupních cen, které rozhodně nepřispívaly (ani neměly - "sovětská 

zkušenost") ke snížení cenových nůžek mezi zemědělstvím a průmyslem (snaha získat ze 

zemědělství neekvivalentní směnou maximum ve prospěch průmyslu). V úvahu měla být 

vzata kategorie kovorolníků (nikoli zanedbatelná, po reformě ztratila "výhodu" vázaného 

trhu). Kromě sociálních skupin diplomantka nastínila sociální důsledky měnové reformy pro 

rodiny s dětmi, resp. mladá manželství i specifickému postavení německého obyvatelstva. 

Poslední kapitola nastiňuje "Dlouhodobé dopady měnové reformy", je postavena na 

zkoumání jisté rozpornosti obsažené v zásadní monografii L. Kalinové, totiž kdy se životní 

úroveň vrátila na stav před měnovou reformou. Promítá se do ní dopad tzv. nového kurzu 

v Sovětském svazu, zejména v oblasti mezd a platů a v politice cenové. Je to zajisté součást 

reakce na "krizi systému", která vedla k prvnímu náběhu a ekonomickou reformu, jejíž 

součástí byla mzdová soustava zpracovávaná od r. 1957. Závěr kapitoly, že "zvyšování 

životní úrovně ... vedlo ke stabilizaci režimu", dle mého názoru má jen omezenou platnost. 

Po kratičké době "liberalizace" rychle došlo k utužení režimu a zvrácení reformního náběhu. 

"Úspěch" režimu, ale i společenský konsensus, byl jen optickou iluzí. 

Předkládaná práce je spíše narativní než analytická, úroveň jednotlivých jejích částí je 

rozkolísaná, výtky lze vznést k záběru literatury výběru pramenů. Nesporně však má i své 

silnější stránky a vcelku zachycuje hlavní vývojové trendy voblasti sociální. Doporučuji 

proto tuto diplomovou práci k obhajobě. 

Návrh hodnocení: 
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Prof. PI~~r. D:~L"~í; J~~Čík, CSc. 

V Praze, dne 4.9.2009 


