Posudek oponenta diplomové práce

Mgr. Pavel Krejčí: Politické strany ve Velké Británii a vstup Británie do EHS (1970-1975),
Praha 2013, 62 stran rkp.

Pavel Krejčí se ve své diplomové práci rozhodl věnovat prvnímu rozšíření EHS
z pohledu britských politických stran. Zvolil zajímavé a potencionálně přínosné téma a to
především z pohledu české odborné veřejnosti.
Během zpracování tématu vycházel zejména z vydané odborné literatury, méně pak již
z vydaných pramenů či z memoárové literatury. S nepublikovanými prameny nepracoval. To
by však nemuselo zásadním způsobem snížit hodnotu práce, pokud by se autor opřel o
skutečně relevantní publikované zdroje. To se mu podařilo jen částečně, některé zásadní
práce, např. z pera A. S. Milwarda či články v odborných časopisech, opomenul.
Krejčí svou práci rozdělil do šesti částí. V úvodních třech poměrně stručně popsal
genezi britského přístupu k evropské integraci po druhé světové válce až do konce 60. let.
Čtvrtou část pak věnoval rozboru přístupových jednání k ES v letech 1970-72. Kapitolu
poměrně vhodně vystavěl na publikovaných pramenech z britských archivů. Teprve v páté
části se pak autor soustředil na vlastní téma své práce, tedy roli politických stran
v integračním procesu.
Jde o velmi stručnou kapitolu, ve které se Krejčí v podstatě nevěnoval hlubší analýze
jejich přístupu k integraci. Bylo by vhodné zaměřit větší pozornost na program a vývoj
politiky obou hlavních politických stran (když už opominul liberály či Skotskou národní
stranu) alespoň v 60. a 70. letech a to nejen ve vztahu k ES. Některá témata, např. obava
labouristické levice z volného trhu, totiž ovlivňovala jejich politiku bez ohledu na vztah ke
kontinentu. Zcela stranou autor ponechal existenci názorových proudů v obou hlavních
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politických stranách a jejich postoje ke směřování Británie do ES. Proti přístupové smlouvě
přitom v Dolní sněmovně hlasovaly čtyři desítky konzervativních poslanců. Blíže se
nevěnoval ani labouristické straně, která byla v názoru na přístup k ES také silně rozdělena.
Nerozhodně pak působil její vůdce Wilson. Dále autor opomenul dát do souvislosti britský
vnitropolitický vývoj s postoji klíčových politických hráčů k ES. Ve vztahu k labouristické
straně by tak bylo vhodné připomenout roli odborů, které se jednak stavěly na odpor vstupu
do ES a současně působily Wilsonovi potíže vnitropolitického charakteru (např. spor o tzv.
Bílou knihu, 1969).
Krejčího práce tak naplnila vytčené cíle jen velmi částečně. Jde spíše o studii britské
zahraniční, než domácí stranické politiky. Přesto se domnívám, že autor prokázal schopnost
vědecky pracovat a s výhradami práci doporučuji k obhajobě.
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