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Oponentský posudek diplomové práce 

Miroslav Švec, Evropské obranné společenství, 1950-1954. Evropa a vrchol studené 

války, Seminář nejnovějších dějin, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha 2010, 208 stran rkp. 

Předložená diplomová práce Miroslava Švece představuje kvalitní analýzu vývoje 

otázky evropské obrany v dramatickém období, kdy se již naplno rozhořela studená válka, tj. 

na počátku padesátých let minulého století. Jedná o takřka klasickou pozitivistickou studii, 

založenou na velmi solidní práci s vydanými prameny, dobovými publikacemi a dobovým 

tiskem a - v neposlední řadě - na výborné znalosti odborné literatury (ať už monografií, nebo 

časopiseckých studií) a internetových zdrojů. 

Švecova práce má standardně vystavěnou strukturu; autor se nepouštěl do žádných 

experimentálních postupů ani "moderních" metodologických exhibicí a solidně, převážně 

v chronologickém sledu, sledoval jednotlivé problémy a jednotlivá témata, jejichž analýza 

tvoří de facto tématicky uzavřené kapitoly. Zatímco první z nich je věnována především 

důsledkům a zřetelným i méně slyšitelným "ozvěnám" korejské války ve vztahu k situaci na 

evropském kontinentě ("americká cesta", evropská cesta", situace Německa a postoj Francie), 

v dalších již rozebírá jednotlivé kroky, jejichž výsledkem mělo být ustavení Evropského 

obranného společenství - Plevenův plán, složitá diplomatická jednání z let 1951-1953 až po 

finální krach celého projektu. 

Hlavní předností Švecovy práce je schopnost analyzovat vydané prameny, číst kriticky 

a bez přehnaného respektu k autoritám odbornou literaturu, konfrontovat ji se získanými 

poznatky a formulovat vlastní, kvalitní argumentací podložené závěry. Za zmínku stojí rovněž 

autorovo jazykové vybavení (znalost angličtiny, němčiny a francouzštiny), jež mu umožňuje 

pustit se do zkoumání mezinárodních vztahů, aniž by byl limitován nemožností číst v jazyce 
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některé z evropských velmocí. Poněkud diskutabilnější je autorův přístup kjazyku - jak 

názvy jednotlivých kapitol i podkapitol, tak text samotný podle mého názoru balancují na 

hranicích toho, co je pro odborný text, jímž diplomová práce je, přijatelné. Nejde o to, zda 

Švec píše dobře či nikoli - jeho stylistika je v pořádku -, ale o to, zda je tento formát pro 

diplomovou práci vhodný. Pokud jde o druhou část formální stránky práce, poznámkový 

aparát je zcela v pořádku, autor plně prokázal, že zná zásady historikova řemesla a umí je 

používat. 

Ze všech výše uvedených důvodů je, myslím, zřejmé, že Švecovu práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm "výborně". 

/ 

V Praze, dne 3. září 2010 /' . /;}::t /( A,~/ 
Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. ,-
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