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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

BERANOVÁ, Marie, Hyperinflace v Německu na stránkách vybrané německé 

memoárové literatury, Bakalářská práce, ÚSD FF UK v Praze, Praha 2011, 44 s. rkp. 

 

Předložená bakalářská práce Marie Beranové je analýzou problematiky hyperinflace 

ve Výmarské republice ve 20. letech 20. století a její reflexí na stránkách vybrané německé 

memoárové literatury. Marie Beranová dle mého názoru předložila po odborné a obsahové 

stránce velmi slušnou práci, jež rozhodně přispěla k bližšímu poznání vnímání hyperinflace ve 

Výmarské republice. Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že předložená bakalářská práce by 

představovala svým zaměřením v českém prostředí nejen zajímavou, ale i přínosnou studií, 

kdyby se v ní nevyskytovaly věcné chyby, překlepy a značné nedostatky v poznámkách pod 

čarou, které kvalitu jinak pěkné práce výrazně snižují. 

 

Bakalářská práce Marie Beranové je rozdělena do čtyř kapitol (překvapivě jsou 

číslovány úvod, závěr a seznam použité literatury) a šesti podkapitol. V úvodu Beranová 

analyzuje použité metodologické postupy a odbornou literaturu, kterou použila při své práci. 

První kapitola představuje detailní rozbor, podle jakých kriterií Beranová zvolila 

memoárovou literaturu. Další tři kapitoly, které se zaměřují na Versailleskou mírovou 

smlouvu, obsazení Porúří francouzsko-belgickými vojsky a politiku pasivního odporu a 

zavedení rentové marky a jež představují jádro práce, jsou vždy rozděleny na dvě 

podkapitoly, z nichž první se věnuje uvedení do problematiky a druhá samotné reflexi na 

stránkách vybrané memoárové literatury. V závěru Marie Beranová hodnotí vytyčené cíle 

práce, tj. „na základě vybrané memoárové literatury identifikovat klíčové momenty, které 

ovlivnily průběh procesu znehodnocení měny, spíše z hlediska psychologického nežli 

hospodářského“, což se jí v celku podařilo. 
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Stylistická a jazyková stránka práce Marie Beranové dosahuje slušné úrovně, ačkoli 

se v ní vyskytují věcné chyby a bohužel na úkor kvality práce velmi často překlepy (s. 4 

„Threaty“ správně „Treaty“, s. 9 „Streseman“ či „Strsemann“ správně „Stresemann“, s. 7 

„prometatice“ správně „problematice“, s. 14 „Han“ správně „Hans“ aj.). Nezřídka je 

problematické určit, jestli se jedná o pouhý překlep či věcnou chybu jako kupříkladu s. 18 

„Wiléma II.“ správně „Viléma II.“, analogicky s. 13 „Bruning“ správně „Brüning“, nebo s. 

11 Schacht nebyl jmenován prezidentem říšské banky v roce 1924, ale 1934 (analogicky s. 

15 narození vikomta D’Abernona v roce 1957, správně 1857). Dalším nedostatkem je 

občasná nedůslednost v umisťování poznámek za interpunkcí (s. 7 aj.). Beranová v některých 

pasážích systematicky nerozlišuje rozdělovník od pomlčky (s. 12 aj.). Na s. 7 mi přijde 

nadbytečné citovat dílo jednak v závorce v textu za poznámkou č. 5 a současně v poznámce 

č. 5. Současně kolísá způsob psaní měsíců číslovkami, nebo slovem (s. 21 aj.). V případě 

psaní jména Edgara Vincenta, prvního vikomta D’Abernona, bych se klonil psát (s. 30) buď 

lord D’Abernon, anebo baron D’Abernon, nikoli Viscount D’Abernon, protože vikomtem se 

stal až v roce 1926. Současně lord D’Abernon byl britským velvyslancem v Berlíně, nikoli 

anglickým vyslancem (s. 30). Nepravdivé je tvrzení, že Hjalmar Schacht nastoupil po smrti 

Rudolfa E. A. Havensteina do úřadu prezidenta říšské vlády, stal se totiž prezidentem říšské 

banky (s. 11).  

 

Nemalou výtku však mám ke struktuře poznámkového aparátu. Doporučoval bych 

autorce, aby věnovala ve své příští práci větší pozornost poznámkovému aparátu a 

vyvarovala se častých chyb, snižujících kvalitu práce. Není příliš šťastné v poznámkách pod 

čarou používat tři různé velikosti písma, protože působí na čtenáře relativně „chaotickým 

dojmem“. Kupříkladu u poznámky č. 42, není zřejmé, k jaké knize autorka odkazuje, protože 

v seznamu použité literatury není o Olivovi (navíc v samotném textu je použit výraz Oliwa) 

jediná zmínka. Podobně u poznámek č. 35 a 37 nelze rozpoznat, o jakou encyklopedii se 

jedná. Současně informace v poznámce pod čarou č. 61 „dále jen Kolb“ je zbytečná, když u 

poznámky č. 41 lze nalézt údaj „Kolb, s. 40“. U poznámek pod čarou č. 82 a č. 85 autorka 

odkazuje na „Moravcová, Reparace“, ale v seznamu použité literatury se žádné takové dílo 
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nevyskytuje, a proto je tento údaj pro čtenáře nedohledatelný. Dále jsem v poznámkách pod 

čarou obtížně hledal nějaký jednotný systém citování již jednou použitých publikací a 

používání kurzívy (srv. s. 7, s. 13), nedůsledné používání „tamtéž“ a další překlepy 

(nadbytečné či chybějící mezery, písmena, tečky a čárky). V případě používání internetových 

odkazů bych se klonil k tomu, že by mělo být uvedeno, kdy se z nich čerpalo (s. 15).  

 

Navzdory výše zmíněným výtkám je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Marie 

Beranová svou práci založila na nemalém množství německy psaných memoárů a odborné 

literatuře. Jistá slabina, které si je však Marie Beranová vědoma, tkví ve skutečnosti, že si 

zvolila relativně obtížné téma, které není jednoduché vměstnat a zpracovat do rozsahu 

bakalářské práce. Předložená bakalářská práce splňuje rovněž všechny požadavky, kladené 

na tento typ studentské kvalifikační práce. Zejména na poznámkovém aparátu je však 

viditelné, že práce byla psána do značné míry na poslední chvíli, což se na ni neblaze 

podepsalo, a proto navrhuji hodnocení dobře.  

 

 V Praze, 22. srpna 2011 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


