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Nezbedova práce si za téma vybrala nesmírně podstatnou problematiku: měnovou 

reformu na území trizonie v červnu 1948. Autor , který na studii pracoval po dva roky, 

prošýl poměrně rozsáhlý korpus literatury i edic materiálu, a to ať již tištěného nebo 

přístupného na významných serverech. Jak zmiňuje v poděkování, konsultoval svoji práci 

v úvodní fázi s hostujícím docentem IMS, Dr. Thomasem Mergelem. Přesto jsem jako 

posuzovatel práce z její výsledné podoby ve velkých rozpacích. K tématu tak specifickému 

jsem autorovi doporučoval konsultovat ekonomického odborníka, obávám se, že absence 

hlubšího ekonomického porozumění tématu práci podstatně negativně poznamenala.

Aijitor rozdělil svoji práci na krátký úvod, pět meritorních kapitol, stručný nesumarisující 

závěr, německé resumé, seznam zkratek a seznam pramenů a literatury. V úvodu autor 

vytyčuje dva základní cíle práce: jednak popsat „okolnosti a důvody vzniku uskutečnění 

měnpvé reformy v západních sektorech Německa, zasazené do mezinárodně politických 

souvislostí", za druhé „vypořádat se s mýty, které okolo reformy vznikly". Následující 

výklad je ovšem v podstatě extensivně popisný, tedy nikoliv analytický, především však 

nikoliv argumentativní.

Autor na základě především populárně orientovaných publikací (D. Klose, Ade DM, 

Múnchen 1999) líčí poměry v poválečném Německu a problémy prozatímní ekonomiky a 

paralelního černého trhu. Ekonomické pojmy a problémy, které se objevují, autor náležitě 

nevysvětluje (např. „zadržovaná inflace" nebo objem oběživa v poválečném Německu - 

obojí s. 12). Otázku, proč okupační mocnosti v podmínkách hospodářského rozvratu čekaly 

s měnovou reformou po více než tři roky, autor nevykládá. Vztah Marshallova plánu 

k měnové situaci v Německu není tématisován. Reformní koncepty spojenců jsou 

představeny v „příručkovém" zjednodušení bez kompetentního rozboru a výkladu 

důsledků té či oné koncepce. Odborná literatura, kterou autor shromáždil, nebyla v 

klíčových pasážích takřka vůbec použita. Příkladem je kapitolka o Colm-Dodge-Smithově 

plánu a Homburksém plánu, s. 16 — 19, kde není jediný odkaz na historicko ekonomickou 

literaturu. Odkazy na klíčové práce (Werner Abelshauser 2004, Michael Wolff 1991, 

Christoph Buchheim 1988, Gerold Ambrosius 1977) ostatně v textu přicházejí pouze zcela 

výjimečně a není zřejmé, zda je autor skutečně prostudoval. Kapitolka s rozborem literatur, 

kteřou pokládám za podstatnou a povinnou součást bakalářské práce, zcela chybí.



To, co mi nejvíce chybí, je rozbor ekonomického záměru reformy a věcné porovnání 

jejích konceptů. Presentovat německou měnovou reformu v paradigmatu událostní historie 

(jak se děje např. při výkladu jednání v Rothwesten, s. 22-25) prostě nelze! Autor si neklade 

otázky: „proč?", a to ani u zcela banálních jednotlivostí: Proč si E. A. Tenenbaum získal 

renomé v německých odborných - v podstatě velmi konservativních - kruzích? Čím toho 

dosáhl? Podobně např. pasáž o jednání o objemu nové měny je - alespoň pro mne jako 

laika - zcela nepochopitelná (s.24).

Autor nepodává kritický rozbor a výklad balíku zákonů k měnové reformě, nevysvětluje 

ani takové momenty, jak mohl ve - spojenci kontrolovaném rozhlase - vystoupit 20. 6.1948 

se spojenci neschváleným projevem, v němž oznámil zrušení vázaného hospodářství a 

uvolnění cen. Autor tu na nic neodkazuje, nevysvětluje, ani jak k tomu mohlo dojít, kde 

Erhard vzal pravomoc vyhlásit něco, co se spojencům nelíbilo, ale ani to, proč Erhardovy 

názory spojence zděsily - vždyť to, co vyhlašoval, byl vlastní účel reformy. Mám za to, že 

tu autor pouze bez odkazu parafrázuje neargumentovaný pasus z Múllerových Dějin 

Německa. Takovýchto příkladů by bylo v práci možno nalézt dlouhou řadu.

Velkým problémem práce je nízká úroveň citací, které jsou co do výskytu spíše náhodné 

a především neúplné (často bez odkazů na stránky). Ještě hroznější je však ohromné 

množství hrubých pravopisných chyb: zejména autor nezvládá shodu podmětu 

s přísudkem a rozlišování „i" a „y".

Nerozumím Nezbedovu členění seznamu pramenů a literatury, kde se mezi prameny 

objeví katalog (Begleitungsband) výstavy, odborná Buchheimova studie přistála mezi 

„periodiky" a Kloseho populární kniha mezi „články a studiemi"vedle nekomentovaných 

internetových adres.

Ač je mi to líto, nemohu uznat tuto práci za relevantní podklad obhajoby.

Praha 16.6.2005


