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Posudek vedoucího bakalářské práce

Mikuláš Pešta, Snaha Velké Británie o přistoupení k EHS v letech 1961-1963 a 

reflexe francouzského veta v britském tisku a britské společnosti, Ústav světových dějin, 

Praha 2011, 61 stran

Mikuláš Pešta si jako téma své bakalářské práce zvolil analýzu snah o přístup 

ostrovního státu k Evropskému hospodářskému společenství (EHS) na počátku šedesátých let, 

což je poměrně náročné. Hned na začátku je však třeba říci, že svůj úkol zvládl – v rámci 

bakalářského studia – se ctí. V první řadě je třeba vyzdvihnout, že prostudoval nejen solidní 

množství anglicky, francouzsky a česky psané odborné literatury, ale studoval rovněž v The 

National Archives v londýnském Kew, nemluvě o studiu vybraného britského dobového tisku. 

To vše mu umožnilo zabývat se tématem seriózně, tak, jak bylo třeba..

Peštova bakalářka je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je jakýmsi uvedením do 

problematiky – autor v ní ve stručnosti nastiňuje jednání o vzniku EHS, o vytvoření 

průmyslové zóny obchodu a Evropského společenství volného obchodu, to vše z pohledu 

Velké Británie. Kapitola není rozsáhlá, ani obsahově či interpretačně výjimečná, plní spíše, 

jak jsem už naznačil, roli úvodu, k němuž může autor později odkazovat a díky němuž nemusí 

vysvětlovat některé zásadní záležitosti. 

Ve druhé kapitole se Mikuláš Pešta zaměřil na okolnosti, za nichž Macmillanův 

kabinet podal přihlášku do EHS a na rozbor názorů na vstup Británie do společenství. Kromě 

analýzy jednání, která premiér vedl na mezinárodní scéně (v Německu, ve Spojených státech 

atd.), se Pešta soustředil na analýzu názorů v rámci Konzervativní strany a vlády, na těžkosti 

vyplývající z konference zemí Commonwealthu a na klíčové otázky a problémy, které  

s plánovaným vstupem Británie do EHS souvisely (například zemědělství). Poté logicky 

následuje analýza přístupu opozice, tj. labouristů, k případnému vstupu do EHS (přesněji 

řečeno různých stranických křídel) a nejrůznějších nátlakových a sektorových skupin (Liga 
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proti Společnému trhu, Hnutí pokrokové Británie atd.). Třetí část této kapitoly tvoří rozbor 

postoje britského tisku a veřejnosti.

Třetí kapitola je opět věnována vysoké diplomacii, konkrétně průběhu a konci jednání 

o přístupu Británie k EHS. V první řadě jde o analýzu bruselských rozhovorů a následného 

veta francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. Nejpřínosnější částí Peštovy práce je 

závěrečná čtvrtá kapitola, v níž autor rozebírá reakci na francouzské veto a ukončení jednání o 

vstupu. Pokud jde o veto, Pešta se nejprve stručně věnuje reakci v zemích tzv. Pětky a poté 

přímo v Británii. Právě v této klíčové části bakalářky Pešta efektivně využil svého bádání 

v londýnském Národním archivu a znalosti britského tisku (The Times, The Guardian, The 

Economist a The Observer). Z jeho analýzy je zjevné, že se dobře orientuje ve spletitých 

poměrech britské politiky, rozumí rozložení sil v jednotlivých politických stranách,

spojenectví některých novin s politickými stranami atd. Za cenné pokládám i to, že Pešta 

dokáže odlišit podstatné od nepodstatného, důležité od marginálního, zároveň ale dokáže 

vypíchnout detail, který má značnou vypovídací hodnotu.

Po formální stránce je Peštova práce rovněž na velmi slušné úrovni, a to jak pokud jde 

o stylistiku, tak o gramatickou stránku. Ani k poznámkovému aparátu nemám zásadní 

připomínky, je naprosto v pořádku. 

Z výše uvedeného hodnocení je, doufám, zřejmé, že Peštovu práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm výborně.

V Praze, 13. června 2011

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
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