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Dějiny druhé světové války jsou stále vděčným tématem odborné historické 
literatury a publicistiky. Přitahují i pozornost studentú a v Semináři nejnovějších 
dějin FFUK vzniklo v posledních letech velké množství kvalitních textl! s 
válečnou tématikou. Také rigorózní práce kolegyně Evy Přenosilové je věnována 
jednomu z klíčových úseků druhé světové války, a to okupaci Norska nacistickým 
Německem v dubnu 1940. Není to problematika, která by byla příliš frekventovaná 
v české literatuře či mezi přeloženými tituly. ( Nedávno publikované "Dějiny 
Norska" české provenience vyšly až po napsání Pllvodního a nyní rozšířeného 
doktorského textu.) O to více je nutné ocenit autorčin zájem a její odvahu 
zpracovat výše zmíněnou problematiku. Pracovala s širokým souborem zahraniční, 
především anglosaské literatury, ale využila i dobové publicistiky, pamětí a 
relevantních fondú tzv. Londýnského archivu MZV. 

Předně bych chtěl zdůraznit vyváženost celého textu, kdy autorka velmi dobf'e 
zkombinovala politické a vojenské dějiny. Poměrně krátký časový úsek nOl'ských 
dějin začlenila do širších souvislosti vojensko- politického dění , od kritické 
interpretace norské neutrality, přes přístupy válečných mocností vlki tomuto 
malému skandinávskému státu, jehož geografická poloha měla však zásadní 
strategický význam, dopad sovětsko - finského konfliktu až k vlastnímu provedení 
německé invazní operace a jejím dúsledkúm. Za obsahové jádro předložené práce 
pokládám kapitoly, které byly věnovány složitému vnitropolitickému dění v 
Norsku v prvních dnech německé okupace, tj. reakci legitimní vlády a krále, roli 
Quislinga a počátkům norského odboje. Právě norská reakce na okupaci byla 
jedním z prvních neúspěchů Třetí říše. 
Oceňuji i dobře řemeslně zvládnutou stránku předložené doktorské práce - úvod s 
rozborem literatury a pramenú, stručný, ale výstižný poznámkový aparát, 
bibliografii použitých pramenú a literatury i vhodně vybrané přílohy. Práce se 
dobře čte, autorka má nesporný literární talent. 

Lze tedy odpovědně konstatovat, že předložená práce Evy Přenosilové splnila 
všechny požadavky, které jsou kladeny na rigorózní opus absolventky Karlova 

učenÍ. Mohu ji odpovědně doporučit k obhajobě! l.') 1(' \ 
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