
1. Poválečné revoluční přeměny a obnova národního 
hospodářství (1945-1948) 
1.1 Mocenskopolitické a ekonomické důsledky druhé světové války 
1.2 Koncepce poválečné hospodářské a sociální politiky 

v československém odboji 
Zahraniční odboj 
Domácí český odboj 
Domácí slovensky odboj 

1.3 Košický vládní program 
1.4 Vlastnické přeměny v letech 1945-1946 

Národní správy a konfiskace majetku nepřátel a zrádců 
První etapa pozemkové reformy 
Znárodnění velkého průmyslu, bank a pojišťoven 
Formování národních podniků 

1.5 Nástup k obnově hospodářství 
Výchozí stav 
Měnová reforma 
Obnova výroby a dopravy v letech 1945-1946 
Zahraniční pomoc, mezistátní hospodářské dohody a poválečný 
start zahraničního obchodu 
Migrace obyvatelstva a problém pracovních sil 

1.6 Přechod k plánovanému hospodářství 
Budovatelský vládní program 
Dvouletý hospodářský plán (1947-1948) 

1.7 Spory o hospodářskou politiku v ovzduší sílícího 
mezinárodního napětí 
Politická polarizace po roce 1946 
Nástup „studené války" 
Boj o zemědělskou politiku 
Řešení osudu průmyslových konfiskátů a zásahy proti 
soukromému sektoru v nezemědělské sféře 

1.8 Únor 1948 a jeho bezprostřední hospodářské důsledky 



Únorový převrat 
Vlastnické přeměny 

1.9 Sociální vývoj v letech 1945-1948 
Sociální politika a základní rysy sociálního vývoje 
Národní pojištění 
Změny v sociální struktuře, očekávání a postoje obyvatelstva 

1.10 Hospodářská bilance dvouletky 
Dynamika růstu národního důchodu a výroby 
Stav ekonomické infrastruktury 
Zahraniční obchod 
Měnový vývoj 
Státní finance 

2. Od první pětiletky k Pražskému jaru (1949-1968) 
2.1 Etapy, podmínky a základní rysy hospodářského vývoje 

Periodizace vývoje 
Příprava, cíle a mezinárodní rámec prvního pětiletého plánu 
(1949-1953) 
Vývoj hospodářství v podmínkách vrcholící studené války 
Opatření na vnitřním trhu a peněžní reforma v roce 1953 
Změny hospodářské politiky v období „nového kurzu" 
(1954-1955) 
Světová a československá ekonomika v druhé polovině 
padesátých let 
Tendence ve světovém hospodářství v šedesátých letech 
Zpomalení hospodářského růstu a změna společenského 
ovzduší v první polovině šedesátých let 
Návrat k dynamickému rozvoji hospodářství v období nástupu 
ekonomické reformy (1966-1968) 

2.2 Přechod k jednosektorové ekonomice 
Obrat v postoji k menšímu soukromému podnikání 
Průběh socializace v nezemědělské sféře 
Politika vůči soukromé nezemědělské činnosti a tendence 
v místním hospodářství po roce 1960 
Socializace zemědělské výroby 

2.3 Hospodářský mechanismus 
Dovršení první transformace národního hospodářství (1949 až 
začátek roku 1953) 
První ekonomická reforma (1958-1959) 
Druhá ekonomická reforma (1965-1969) 



2.4 Dynamika a faktory hospodářského růstu 
Národní důchod 
Pracovní síly 
Investice a základní prostředky 
Vědecko-technický rozvoj 

2.5 Odvětvová struktura národního hospodářství a vývoj odvětví 
výrobní sféry 
Charakteristika odvětvové struktury 
Zemědělská výroba 
Průmysl 
Stavebnictví 
Doprava 
Vnitřní obchod 

2.6 Peněžnictví, měna a státní finance 
Peněžnictví 
Měna 
Státní finance 

2.7 Vnější ekonomické vztahy 
Zapojení Československa do činnosti Rady vzájemné 
hospodářské pomoci 
Úloha, organizace a dynamika růstu zahraničního obchodu 
Územní orientace a zbožová struktura zahraničního obchodu 

2.8 Ekologické aspekty hospodářského vývoje 
Stav životního prostředí a formování ekologické politiky 
Voda a ovzduší 
Půda, lesy a surovinové zdroje 

2.9 Tendence sociálního vývoje 
Transformační proces v sociální sféře 
Příčiny sociální krize v roce 1953 
Sociální politika a změny v sociálním postavení obyvatelstva 
vletech 1954-1960 
Základní rysy sociálního vývoje v šedesátých letech 
Spotřeba obyvatelstva 
Změny sociální struktury společnosti 
Spontánní hnutí v roce 1968 

3. Ambice a ekonomická realita dvou dekád (1969-1989) 
3.1 Podmínky a základní rysy hospodářského vývoje 

Hospodářská politika a její realizace do poloviny sedmdesátých 
let 



Vnější rámec hospodářského vývoje v sedmdesátých letech 
Zpomalení hospodářského růstu v ČSSR po roce 1975 
Tendence mezinárodního vývoje v osmdesátých letech 
Setrvačnost hospodářského vývoje v CSSR po roce 1980 
Překonávání rozdílů v hospodářské úrovni Slovenska a českých 
zemí 

3.2 Hospodářský mechanismus a ekonomický růst 
Odklon od reformy z šedesátých let a pozdější pokusy 
o „zdokonalení hospodářského mechanismu" 
Národní důchod 
Pracovní síly 
Investice a základní prostředky 
Věda a technika 

3.3 Odvětvová struktura národního hospodářství a vývoj odvětví 
výrobní sféry 
Změny odvětvové struktury 
Zemědělská výroba 
Průmysl 
Stavebnictví 
Doprava a spoje 
Vnitřní obchod 

3.4 Peněžnictví, měna a státní finance 
Peněžnictví 
Měna a státní finance 

3.5 Vnější ekonomické vztahy 
Činnost RVHP po přijetí integračního programu 
Zahraniční obchod 

3.6 Ekologické aspekty hospodářského vývoje 
Stav životního prostředí a ekologická politika 
Voda a ovzduší 
Půda, lesy a surovinové zdroje 
Odpady 

3.7 Sociální souvislosti a důsledky „normalizace" 
Přechod od reformy k centrální regulaci sociálních procesů 
Sociální souvislosti populačního vývoje a zaměstnanosti 
Změny v distribuci a redistribuci hodnot 
Změny ve způsobu života 
Vzdělání a změny sociální struktury 



4. Počátky postkomunistické transformace ekonomiky 
do rozdělení Československa (1989-1992) 
4.1 Podmínky hospodářského vývoje 
4.2 Vytváření strategie ekonomické transformace 
4.3 Systémové přeměny a vývoj hospodářství v prvních letech 

transformace 
4.4 První kroky sociální transformace a reálný sociální vývoj 
4.5 Ekonomické problémy spojené s rozdělením ČSFR 


