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 Marie Beranová si pro svou bakalářskou práci vybrala ambiciózní téma srovnat přístup 

německých autorů memoárové literatury k hyperinflaci první poloviny dvacátých let. Zvolila 

nakonec celkem 17 autorů a to především z řad politiků Výmarské republiky, k nimž poněkud 

neorganicky přiřadila i vlivného britského velvyslance v Berlíně D´Abernona.  Výběr je tedy 

poměrně reprezentativní, i když autorka bude jistě čelit otázkám, proč ten či onen nebyl 

zařazen (za sebe uvádím Otto Brauna či Gustava Noskeho). 

 Deklarovaným cílem práce je na „základě vybrané memoárové literatury identifikovat 

klíčové momenty, které ovlivnily průběh procesu znehodnocení měny, spíše z hlediska 

psychologického nežli hospodářského“. Rozhodnutí nevěnovat se na prvním místě 

hospodářským a hospodářskopolitickým souvislostem inflace považuji za oprávněné, protože 

autorce šlo především o to, využít a nikoli potlačit subjektivitu studovaných pamětí. Měla 

však přece jen více využít odborných biografií, které jsou k dispozici k řadě jí zařazených 

autorů pamětí (např. Stresemann, Heuss, Schacht). Přesto se autorce do jisté míry podařilo 

nastavit pamětem zrcadlo odborné literatury a upozornit tak na konkrétních místech na jejich 

subjektivní charakter.  

 Lze konstatovat, že po odborné stránce Beranová předložila kvalitní dílo. Daří se jí 

komparovat přístup jednotlivých autorů k vybrané problematice. Patrné je to například 

v oddílu 5.2., který je věnován reflexi zavedení rentové marky v roce 1923. Hodnotu práce 

však snižují různá technická i věcná pochybení, která svědčí o spěchu, se kterým byla 

sepsána. Není například jasné, proč autorka hovoří o D´Abernonovi jako o anglickém 



vyslanci, když šlo o britského velvyslance (např. s 32). Některé tituly použité v textu nejsou 

uvedeny v seznamu literatury (Oliwa). V práci je také značné množství tiskových chyb.   

  Práce Marie Beranové splňuje nároky kladené na BP a doporučuji ji proto k obhajobě.  
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