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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Lukáš NEVRKLA, První britská žádost o vstup do EHS a její odraz v britském tisku 

(1961-1963): Příspěvek k dějinám Velké Británie ve 20. století, FF UK v Praze, Ústav 

světových dějin, Seminář nejnovějších dějin, Praha 2011, 151 stran rkp. 

 

Lukáš Nevrkla si zvolil pro svou diplomovou práci zajímavé a – vzhledem 

k překotnému vývoji v dnešní Evropské unii – nanejvýš aktuální téma, a sice analýzu první 

britské žádosti a vstup do Evropského hospodářského společenství na počátku šedesátých let 

minulého století a její odraz v britském tisku. Hned na počátku je třeba zmínit, že Nevrkla 

velmi efektivně využil svého erasmovského studijního pobytu na univerzitě v Newcastlu, bez 

něj by byla práce na tomto tématu ne-li zcela nemožná, pak v každém případě mnohem 

složitější. 

 

Nevrklova práce má logickou strukturu, již jsme diskutovali v diplomovém semináři, 

takže k ní nemám žádné výhrady. Ještě než přejdu k hodnocení obsahové stránky práce, rád 

bych zdůraznil, že mimořádné množství vydaných pramenů, denního tisku, časopisů, 

memoárů, dobové literatury i odborných monografií a časopiseckých studií, které Lukáš 

Nevrkla prostudoval, přesahuje nároky, jež jsou na tento typ prací nejen na FF UK v Praze 

kladeny.  

 

V první kapitole, nazvané První britská žádost o vstup do EHS a její reflexe v britském 

tisku se Nevrkla kromě analýzy okolností, za nichž britská vláda první žádost podala, věnoval 

zejména manifestu Britain, not Europe, který správně označil za vzor „britského pravicového 

euroskepticismu“, reflexi žádosti o vstup v Labouristické straně (včetně otázky společného 

trhu na labouristické konferenci v Blackpoolu a tedy vnitřního vývoje této strany) a – 

v kontrastu s již zmíněným „pravicovým euroskepticismem“ – také pamfletu Not With 

Europe, jenž je – nejen pro něj – pro změnu „modelem britského levicového 

euroskepticismu“. Druhá kapitola Nevrklovy práce je věnována postoji Liberální strany 
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k evropské integraci v letech 1961-1963, včetně její koncepce sjednocené Evropy a, mimo 

jiné, vlivu deníku Observer, což pokládám za důležité – britskou politickou scénu totiž 

netvořili pouze toryové a labouristé, ale právě i liberálové, jejichž přístup k tomuto tématu 

ponechávají mnozí historikové „velkých“ či „oficiálních dějin“ chybně stranou. Třetí kapitola 

Nevrklovy  práce je zdařilou analýzou veřejné debaty o „evropské otázce“ na britských 

ostrovech od podzimu 1961 do konce jara 1962, stejně jako analýzou otázky společného trhu 

v kontextu bezpečnostních vztahů v západní alianci na přelomu let 1961 a 1962 a, již zcela 

konkrétně, analýzou britsko-francouzské vojenské spolupráce v téže době a některých dalších 

témat (aktivity britských pacifistických skupin a hnutí za jaderné odzbrojení). Autor v této 

kapitole čerpal jak z odborné literatury, tak z denního tisku a, například, z týdeníku Peace 

News. Čtvrtá a pátá kapitola Nevrklovy diplomky jsou pak analýzou vývoje vztahů mezi 

Británií a zeměmi Šestky v letech 1962 a 1963, včetně, což je podstatné – a odpovídající 

názvu práce – nejen v české historiografii cenné analýzy přístupu britských novin k tomuto 

tématu. Lukáš Nevrkla ve své práci prokázal výtečnou znalost tématu a orientaci ve složité 

evropské problematice, schopnost kritické analýzy tisku i odborné literatury, stejně jako 

schopnosti odlišit podstatné od nepodstatného a významné od triviálního; zároveň dokázal na 

dílčích příkladech skvěle ilustrovat obecnější postoje, trendy atd.  

 

Na závěr pokládám za důležité říci, že Nevrklova práce je kvalitní nejen po obsahové, 

ale i po formální (stylistické a jazykové) stránce, rovněž poznámkový aparát je takřka 

bezchybný, svědčící o tom, že autor dobře zvládl „historické řemeslo“. Z výše uvedených 

důvodů nepřekvapí, že diplomovou práci Lukáše Nevrkly doporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikovat ji stupněm „výborně“. 

 

V Praze, 12. září 2011 

 

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


