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Třebaže je tato diplomová práce ve svém objemu relativně střídmá, netýká se to jejího 

obsahu. Tím, že se autorka soustředila do značné míry na postižení kvantitativních ukazatelů, 

vytvořila značně hutný text a informačně bohatý text, co se týká obsahu základních dat pro 

zhodnocení vývoje životní úrovně. 

Z hlediska pramenů a literatury je práce uspokojivá. Autorka se opírala především o archivní 

dokumenty odborů a správních orgánů. Seznam sekundární literatury je reprezentativní a 

nalezneme v něm klíčové monografie i dílčí studie k danému tématu. 

Z hlediska jazykového lze mít námitky v tom směru, že se v textu objevují častěji gramatické 

chyby a překlepy. V rámci možností je však z hlediska stylistického i přes přemíru číselných 

údajů práce bez větších problémů přijatelná. 

Iva Ďoubalová ve svém textu postihuje v zásadě tři tématické roviny: Za prvé, to jsou obecné 

hospodářské souvislosti a vývoj československé ekonomiky po roce 1945. Tyto části vytvářejí 

pouze nezbytný kontext tématům ostatním. Proto je akceptovatelné, že autorka se omezila při 

jejich zpracování v podstatě jen na sekundární literaturu a neměla ambici výrazněji 

rozpracovávat dílčí otázky, které v dosavadní literatuře chybí. Za druhé, se jedná o postižení 

příprav reformy a bezprostředních reakcí obyvatelstva. Tato témata sice jsou již v literatuře 

postižena, ale autorka v tomto směru přináší některé další dílčí informace a hlavně se vcelku 

úspěšně pokouší o vytvoření obecné typologie reakcí obyvatelstva (viz s. 40). Za třetí, jde o 

postižení krátkodobého a dlouhodobého dopadu měnové reformy na životní úroveň 

obyvatelstva. Právě tyto části považuji pro domácí historiografii za nejpřínosnější. Autorka 

systematicky zpracovala vliv na životní úroveň hlavních skupin obyvatelstva a svá tvrzení 

podložila dostatkem číselných údajů. Určité rozpaky budí její práce s pojmem životní 

minimum, k němuž tehdejší sociální politika přistupovala velmi opatrně a režim se vyhýbal 

jeho zákonnému vymezení, jak jsme na to zvyklí dnes (s. 85). Zde možná autorka mohla 

učinit odvážnější krok a stanovit dostatečně argumentačně podloženou fikci vývoje tohoto 

ukazatele, protože dle mého názoru úroveň její informovanosti k tomu byla dostatečná. Také 

za pomoci vývojových grafů by mohla názorněji vyjadřovat sledované vývojové trendy, než 

pomocí standardních tabulek. Grafy ovšem nepoužívá. 



Na rozdíl od některých autorů, lva Ďoubalová nepovažuje měnovou reformu z roku 1953 za 

politickou krizi režimu. Motivy vyjádření nespokojenosti byly z větší části ekonomického 

rázu, z čehož dovozuje, že nešlo primárně o snahu změnit panující režim, nýbrž pouze o 

dosažení konkrétních ekonomických ústupků. Tento závěr lze mít za akceptovatelný. Jinak se 

v zásadě do konfliktu s názory dnešní historické literatury nedostává do zjevného konfliktu a 

naopak je vesměs potvrzuje. Právě tuto skutečnost bych považoval najejí práci za zásadní. 

V literatuře se často objevují obecná tvrzení o dopadu reformy na životní úroveň obyvatelstva 

v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě, aniž by k tomu byly uvedeny adekvátní pramenné 

údaje. Právě v tomto směru, tedy shromáždění dostatku reprezentativních dat pro podložení 

obvyklé argumentace, lze spatřovat jeden z důležitých přínosů této diplomové práce. 

Autorce je možné vytknout, že kvantitativní údaje ne vždy dostatečně komentuje. To se týká 

zvláště některých tabulek. Navíc také některé údaje zbytečně opakuje (např. tabulka na s. 68). 

Mé námitky autorka vesměs akceptovala již během příprav finální podoby práce, a proto 

z pozice vedoucího nemám žádné závažnější výhrady. Text jinak dle mého názoru splňuje 

všechny zásadní požadavky, které jsou kladeny na FFUK na diplomové práce z oboru historie 

a z pozice vedoucího ji mohu plně doporučit k obhajobě. 

V Praze, dne 6. září 2009 
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