
Posudek na bakalářskou práci Barbory Langmajerové 

Nejaktivnější období britské Kampaně za jaderné odzbrojení 

 

 Hned na úvod mohu s radostí říci, že bakalářská práce Barbory Langmajerové patří 

k těm opravdu velmi zdařilým. Oceňuji již neotřelé téma, jež si autorka zvolila a v případě 

kterého opravdu platí, že se o něm v češtině nelze dočíst prakticky nic. Text je vynikajícím 

způsobem koncipován, když soustředění se na dvě klíčová období kampaně – tj. 1956-63 a 

1978-87, s pouhým „překlenovacím“ textem o patnáctiletém mezidobí – autorce umožnilo 

skutečně důsledně postupovat metodou diachronní komparace. V jejím rámci se podrobně, 

v širokých souvislostech věnovala dvěma vrcholům kampaně, a to včetně reakcí vlády a 

veřejnosti, jakož i – což je možná v tomto kontextu nejzajímavější – postoje klíčových 

osobností Labouristické strany. Mezi oběma vrcholnými obdobími činnosti Kampaně za 

jaderné odzbrojení (CND) nalézá B. Langmajerová pozoruhodné paralely: kupříkladu v obou 

případech se CND těšila podpoře ze strany mladých lidí v čele se studenty, ale právě rovněž 

významných osobností Labour Party, naopak představitelé konzervativních vlád v závěru 

obou sledovaných období zdůrazňovali, že zásadní smlouvy omezující nukleární hrozbu byly 

výsledkem nikoli pouličních protestů, nýbrž trpělivého vyjednávání se sovětskou stranou.  

Ocenit je třeba velké množství odborné literatury, s níž Barbora Langmajerová 

pracovala, doplněné rovněž o řadu dokumentů dostupných na internetu, i soustavnou práci 

s dobovým tiskem. Vyzdvihuji také to, že autorka s konkrétními dotazy oslovila emailem 

současného vedoucího kanceláře britské CND, jakož i bývalého předsedu nizozemské 

protijaderné Mezicírkevní mírové rady. Pozitivně hodnotím rovněž fakt, že se B. 

Langmajerová nenechala intencionálně sympatickým úsilím CND „strhnout“ k nekritickému 

přístupu k protestům, které často nabyly velmi kontroverzních forem. Kupříkladu zdrženlivý 

postoj značné části veřejnosti k aktivitám CND dokládá tvrzením, podle nějž „neexistoval 

jasný důkaz, že by samotné britské vlastnictví jaderných zbraní vedlo k tomu, že by byla 

Británie zatažena do případné nukleární války“ (s. 47). 

 Práce je rovněž dobře zvládnuta po stylistické stránce, „vyšinutých vazeb“ či 

gramatických chyb je v ní minimálně (ale najdou se: kupř. v první větě poznámky 115 

vypadlo autorce slovo; na s. 124 se zase ocitlo: „Novináři neopomněly…“). Také detailních 

věcných či formulačních připomínek mám jen několik: Změnu směru protijaderných pochodů, 

které byly od roku 1959 vedeny nikoli z Londýna do Aldermastonu, ale právě z Aldermastonu 

na londýnské Trafalgarské náměstí, bych označil spíše za „ideovou“ než „ideologickou 

změnu“ (pozn. 60). V souvislosti se Suezskou krizí nejenže dostávaly britské tajné služby 



zprávy o hrozícím sovětském útoku, ale N. Bulganin v jednom z dopisů vcelku otevřeně 

hrozil jaderným bombardováním Londýna a Paříže (s. 8). Rakety středního doletu Pershing II 

nelze jednoznačně označit za „taktické zbraně“, protože i ony byly primárně určeny 

k bombardování strategických cílů (s. 32, 34). V listopadu 1983 Reaganova administrativa od 

„hvězdných válek“ ještě dozajista neodstupovala (s. 34). „Čtyřicetileté výročí“ je ve 

skutečnosti výročím nejméně čtyřicátým prvním – proto raději „ čtyřicáté výročí“ (s. 50). Ze 

samotného prohlášení lorda Carringtona [„Sovětský svaz (…) může spoléhat na to, že si může 

dovolit vyhrožovat západní Evropě jaderným útokem, aniž by riskoval odvetu namířenou na 

jeho vlastní území.“ (s. 50)] není vůbec jasné, za jakých okolností měla taková černá vize 

nastat. V případě pozornosti aktivistů věnované první válce v Zálivu určitě nelze ani zdaleka 

vést paralelu s hnutím proti válce ve Vietnamu (a nebylo by to přesvědčivé ani v případě 

mnohem kontroverznější a aktivisty i podstatnou částí veřejnosti mnohem více odmítané 2. 

války v Zálivu, která sice vyvolala vlnu protestů, ty ovšem nikde nedosáhly stádia faktického 

rozkladu státní moci – jako se koncem 60. let dělo na mnoha místech Spojených států v čele s 

řadou univerzit (s. 54). A ke konstatování, že stále existují státy disponující jaderným 

arzenálem (s. 57), bych jen dodal, že se jejich počet bohužel dále rozrůstá… 

Několik dílčích výhrad či doplnění samozřejmě nic nemění na tom, že práci Barbory 

Langmajerové velmi rád doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

Ve Farmingtonu (Me) dne 8. 6. 2011    PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

         Oponent 


