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Přestože jsou mezinárodní vztahy v prvni polovině padesátých let minulého století 

stále ve středu pozornosti mnoha domácích i zahraničních historiků, existují oblasti, kde je 

dosud otevřen prostor pro nová, podnětná zpracování. Jednou z nich je také problematika 

takzvaných "neúspěšných společenství", které měly působit v oblasti evropské obrany a 

politiky. Konkrétně Evropskému obrannému společenství (EOS) se sice okrajově věnuje řada 

prací, komplexní monografie však dosud nebyla, s jednou či dvěma výjimkami, ani 

v zahraničí zpracována. Přesto, že ve své době bylo EOS klíčov)'m tématem euroatlantické 

politiky, zůstává doposud poněkud překvapivě stranou zájmu například francouzské 

historiografie. Lze proto jen přivítat snahu Miroslava Švece tuto mezeru zacelit. 

Autor předložil skutečně důkladnou analýzu vývoje otázky evropské obrany v období 

první eskalace studené války. Postavil ji na pečlivém studiu vydaný'ch pramenů americké, 

francouzské a britské provenience. Současně zpracoval naprostou většinu relevantní odborné 

literatury. Prokázal přitom schopnost tyto prameny zhodnotit, nevyhnuI se však přece jen 

nešvarům obvykl)rm v pracích začínajících autorů, když na některých místech ,sklouzává 

k margináliím. Práci by také jistě prospělo bádání především ve francouzských archivech. Za 

podstatné však považuji, že autor správně formuluje dilema tehdejší evropské politiky: Na 

jedné straně poznání nutnosti začlenit do obrany Evropy před sovětskou hrozbou poražené 

Německo, na straně druhé pak ob~vu z oživení německého militarismu. Švec velmi 

přesvědčivě a detailně zkoumá okolnosti vzniku Plevenova plánu a pokusů o jeho realizaci, 

l.1:eré ztroskotaly v létě 1954 po odmítnutí Francie přijmout modifikovanou podobu EOS. 



Příčiny neúspěchu tohoto původně francouzského projektu pak ve shodě s dosud převládajíc; 

interpretací spatřuje především v ústupcích, které Paříž učinila pod tlakem z Washingtonu 

Německu. 

Konstatuji, že Miroslav Švec předložil velmi kvalitní diplomovou práci, která 

vyhovuje odborným i technickým požadavkům na ni kladeným. Autor splnil vytyčené cíle a 

prokázal schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
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