
Posudek na bakalářskou práci Ladislava Nezbedy „Měnová reforma v západních 
sektorech Německa v roce 1948“

Po přečtení práce se nabízí malé dilema: autor buď není schopen napsat bakalářskou 

práci, která by odpovídala požadavkům, na takovou práci kladeným, nebo práci bezpříkladně 

odbyl. Za vše hovoří již sám název práce, v němž je řeč o „západních sektorech“ Německa, 

ačkoliv se administrativní jednotky, na něž bylo okupované Německo rozděleno, nazývaly 

„zóny“ -  pojem „sektor“ se používal jen v Berlíně.

Autor není schopen přesně vymezit a též dosáhnout cíl své práce. Jednak deklaruje, že

ma v úmyslu ukázat, kdo se do jaké míry skutečně podílel na realizaci reformy, a jednak co
I

„rejforma skutečně přinesla obyčejným lidem“ (s. 5). Ve skutečnosti je jedinou zajímavou 

částí práce rozbor koncepcí reformy diskutovaných v průběhu její přípravy. Po pravdě řečeno 

otájzka, kdo reformu provedl, není až tak zajímavá a autor se jí vcelku oprávněně v textu 

nakonec v podstatě nevěnuje. Dopad reformy se jeho podání smrskává na líčení nesplněných 

očékávání sociálně nivelizačních efektů měnové reformy (zejména s. 31), které ostatně ani 

nebyly zamýšleny. To, že sociální dopad reformy byl zmírněn např. procesem postupných 

cenových deregulací některých nezbytných druhů zboží, autor vůbec nezmiňuje.

Autor se úvodu odvolává na skutečně velké badatele německých hospodářských dějin 

20. století, ale vliv jejich prací je v textu sotva patrný. Výběr základních charakteristik 

hospodářské situace poválečného Německa je velmi nekoncepční (viz např. líčení situace 

v zásobování na s. 10-11, které může být použito k ilustraci, ale sotva nahradit skutečný 

rozbor) a znalost děl v úvodu zmíněných autorů neprozrazuje -  příznačně je v poznámkovém 

aparátu zmíněn jen Abelshauser, a to až v závěru. Ten vůbec působí dojmem chvatně (co je 

„třetjí čtyřletí“ či „expertní země“) nalepeného -  snad pro radost pedagogů - dodatku, který

neplní základní funkci závěru, totiž shrnout dosažené poznatky a odpovědět na problémovéf
otázky položené v úvodu. Jeho závěrečná věta „Blokáda Berlína Sověty ... zřetelně ukázala, 

že soupeření dvou supervelmocí mělo mít vliv nejen na německý, ale i celosvětový vývoj 

v příštích čtyřiceti letech“ je faktickou i symbolickou tečkou za autorovou bezradností 

zformulovat jasnou a přesnou myšlenku.

Není to jen celková nedostatečná koncepce práce, ale řada dalších dílčích problémů. 

S některými tvrzeními by bylo možné polemizovat, např. že Marshallův plán se „díky 

Stalinovu odmítnutí stal jednou z rozhodujících příčin rozdělení Evropy a také Německa“ (s. 

15). Autor s jakýmsi podtextem výtky (nebo proč vlastně vůbec?) upozorňuje, že Spojenci



zjednání o podobě měnové reformy „v podstatě vyloučili ty, kterých se měla bezprostředně 

dotknout“ (s. 25), zřejmě tím myslí německou veřejnost. Těžko si ale lze představit tak 

specifické měnové politické opatření jako byla německá měnová reforma roku 1948, které by 

se veřejně diskutovalo a jehož provedení by se předem vytrubovalo do světa.

Text obsahuje i řadu jednotlivých věcných chyb: např. rozhodnutí padlo „na podzim 

1944 na konferenci v Jaltě“ (s. 7), co je „zemský rada“ (s. 8); v první části textu autor používá 

nesprávného termínu „Nejvyšší spojenecká rada“ (správně: Spojenecká kontrolní rada); 

princip jednomyslnosti v rozhodování SKR byl dohodnut již během války a nikoliv až 

v Postupimi (s. 9); co znamená, že byly povoleny „všechny demokratické strany“ (s.9). Byl 

Erhard „zvolen“ či „jmenován“ do čela hospodářské správy Bizonie (s. 21); skutečně 

znamenalo jeho jmenování „porážku socializační koncepce SPD“ (s.22). Nebyl např. též 

postoj velmocí, zejména USA, k projektům znárodnění zásadně odmítavý?

Velmi iritující jsou četné hrubé gramatické chyby, např. příčestí minulé, interpunkce 

vložených vedlejších vět, psaní velkých písmen (např. „Říšské marky“, ale „dolary“), autor 

v chvatu ani neopravil stupidní funkci textového editoru, která za každou tečku automaticky 

klade velké písmeno.

Na tomto základě nelze než konstatovat skutečnost, že práce zůstává daleko za 

požadavky kladenými na bakalářskou práci. Proto ji nedoporučuji k obhajobě.__________
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