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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Barbory Langmajerové
Nejaktivnější období britské Kampaně za jaderné odzbrojení
Bakalářská práce Barbory Langmajerové se zabývá největší britskou organizací
prosazující jaderné odzbrojení, Kampaní za jaderné odzbrojení (CND). Věnuje se
především dvěma obdobím, kdy britská veřejnost pociťovala jadernou hrozbu
nejnaléhavěji, CND byla nejaktivnější a ohlas její činnosti největší– přelomu 50. a 60.
let (Aldermastonské pochody) a 80. letům (protesty proti neutronové bombě a
rozmisťování raket středního doletu a střel s plochou dráhou letu v západní Evropě).
Chronologicky vystavěná práce je doplněna kratšími kapitolami, které pokrývají
období počátků britského jaderného programu a vývoj v období détente, jež přineslo
utlumení činnosti CND. Popis vlastní činnosti Kampaně autorka v rámci
rozsahového omezení bakalářské práce přiměřeně zasazuje do kontextu vývoje
mezinárodních vztahů i britské obranné politiky, což je pro porozumění studované
problematice nezbytný krok.
Obě hlavní kapitoly práce jsou členěny identicky, což autorce v závěru umožní
srovnání obou stěžejních období činnosti CND v řadě relevantních parametrů,
charakterem jejích aktivit počínaje přes členskou základnu Kampaně a její vazby na
další protestní a mírová hnutí až po politický (reakce vlád, vazby na Labouristickou
stranu) a společenský ohlas její činnosti. Hlavní otázka práce je ve srovnání s takto
širokým záběrem srovnávací analýzy snad až příliš prostá: z jakých důvodů byl
ohlas činnosti CND v 80. letech vyšší a účast na protestních akcích Kampaní
organizovaných větší (podle přehledu, který autorka zpracovala a zařadila jako
přílohu č. 2, přibližně dvojnásobný). Je škoda, že závěrečná analýza se této jinak
velmi podstatné otázky dotýká vlastně jen velmi letmo.
Bibliografická a pramenná základna práce je rozsáhlá, vedle sekundární literatury
autorka pracovala i s dobovým tiskem a v menší míře dalšími dokumenty a
svědectvími účastníků; autorce se až na dílčí pasáže v zásadě podařilo vyhnout se
hrozbě přílišného spoléhání na autoritativní a (doslova!) všeobjímající Wittnerovu
trilogii.
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Celkové provedení práce je velmi pečlivé, její jazyková úroveň je adekvátní,
k formálním náležitostem ani odkazovému aparátu nemám závažnějších připomínek
(„odmodření“ hypertextových odkazů k jejich deaktivaci nestačí).
Pro obhajobu se nabízí následující otázka: hrozba jaderných zbraní po skončení
studené války přes nepopiratelné dílčí úspěchy nepominula, režim jejich kontroly a
nešíření je poměrně křehký, Británie svůj arzenál sice redukovala, nadále si však
minimální deterent ponechává – je tedy možné půlstoletí činnosti CND označit za
jednoznačný neúspěch? V čem případně spočívají podle autorky hlavní výsledky,
kterých Kampaň dosáhla?
Práce Barbory Langmajerové splňuje všechny nároky na bakalářské práce kladené.
Doporučuji ji proto k obhajobě a hodnotím ji na pomezí stupňů výborně a velmi
dobře.

V Praze dne 2. června 2011
Mgr. Jan Váška
jan.vaska@gmail.com
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