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Bakalářská práce Radima Bracha nazvaná Evropská integrace: Plán USA na obranu západní 

Evropy před komunismem se skládá z pěti stěžejních kapitol, nazvaných Od nezávislosti 

k internacionalismu, Německo, Rozprostření železné opony-Trumanova doktrína, Ekonomická 

pomoc, Vojenská pomoc.  

 

 

Tato práce analyzuje podíl USA na poválečné rekonstrukci Evropy i jejich roli při započetí 

procesu evropské integrace. Autor se pokouší prokázat hypotézu, že evropská integrace byla 

umožněna především americkou iniciativou v průběhu poválečné rekonstrukce Evropy. Bez 

ohledu na motivy této iniciativy, byl její dopad i celkový dopad americké poválečné pomoci 

Evropě na proces její integrace veskrze pozitivní. Americká hospodářská politická i vojenská 

pomoc dala evropské integraci výrazný impulz. Práce sama představuje případovou studii, 

zkoumající americké aktivity vůči Evropě v letech 1945–1952, kdy byla podepsána Smlouva 

o Evropském obranném společenství. Hypotézou této práce je představa, že americká snaha 

ochránit Evropu před nekontrolovatelnou expanzí sovětského vlivu umožnila a podnítila 

proces evropské integrace. 

 

 

Práce sama analyzuje klíčové okamžiky vztahu západoevropských zemí a USA. Opírá se 

přitom o dostatečné knižní zdroje a některé primární dokumenty dostupné v elektronické 

podobě na internetu. Prameny jsou alespoň částečně představeny a zhodnoceny.  

 

 

Autor dochází k závěru, že poválečný vývoj, zejména v souvislosti s expanzí sovětského vlivu 

představoval velkou výzvu pro americké zájmy i pro bezpečnost USA. USA se proto rozhodly 

pomoci poničené Evropě. Cílem jejich snah bylo posílit evropské země natolik, aby nepadly 

do sféry mocenského vlivu SSSR. K tomuto účelu měla posloužit především ekonomická 

stabilizace Evropy prostřednictvím Marshallova plánu. Marshallův plán a Trumanova 

doktrína mohou být považovány za základ procesů vedoucích až k evropské integraci. Plán 

evropské obnovy skrze OEEC, založené jako nutná podmínka pro čerpání americké pomoci 

evropskými zeměmi, stál v počátcích hospodářské spolupráce evropských zemí. Amerika 



nemohla Evropu obnovit bez účasti a spolupráce Evropanů. Američané proto raději vyvolali, 

či podpořili evropskou iniciativu, a té následně poskytli vedení. Evropské země samy o sobě 

měly moc malé trhy i armády, aby mohly bez integračních snah samy nějak účinně čelit 

sovětskému vlivu. Promyšlený plán evropské integrace však neexistoval ani v Evropě, ani 

někde v USA. Evropská integrace se průběžně vyvinula z těchto prvotních amerických 

zahraničněpolitických iniciativ. Následně pak přerostla i do dalších oblastí. Důležité však pro 

ni, stejně tak, jako pro evropskou bezpečnost samotnou, je zejména skutečnost, že ji USA od 

počátku podporovaly. Autor dochází k závěru, že USA byly hlavním hybatelem evropské 

integrace především v letech 1947–1950. Poté se již zformovalo evropské centrum této 

integrace. Evropská integrace pak měla dva velmi důležité rozměry-hospodářský a 

bezpečnostní. Na bezpečnostním aspektu, který vyústil ve vybudování Bruselského, a později 

i Severoatlantického paktu, jasně vidíme význam role působení výše zmíněných principů.  

 

 

 

 

 

Bakalářská práce dosáhla vytčených cílů, po formální, odborné, věcné i jazykové stránce 

vyhověla kladeným požadavkům a může být připuštěna k obhajobě.  

 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
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