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Posudek na bakalářskou práci 
 
Téma bakalářské práce je vhodně zvoleno, neboť skandinávská problematika se objevuje jen 

výjimečně jak v české historiografii, tak v kvalifikačních pracích FSV UK. Přesto mají 

skandinávská témata, jak se ukazuje i v této práci, vysoký komparativní potenciál, jak 

vzhledem k „velkým historiografiím“ západoevropským, tak k historiografii české. 

 Práce je systematicky a přehledně členěna, jednotlivým částem od metodologie a 

rozboru literatury přes obecné historicko-společenské souvislosti k jednotlivým dílčím 

tématům je věnován adekvátní a proporcionální prostor. Také struktura profilových kapitol 

k jednotlivým fázím a formám protestů (proti jaderným zbraním, proti válce ve Vietnamu, 

studentské hnutí 60. let vrcholící rokem 1968, radikalizace a dozvuky protestních hnutí v 70. 

letech) je jednotná: zakotvení v širším evropském kontextu, charakteristika situace v Dánsku, 

ve Švédsku, závěrečná komparace. Precizní, systematickou strukturou se práce blíží stylu 

příruček nebo učebnic, což není ani výtka, ani pochvala, jen pouhé konstatování. 

 Autorka vychází při svém zpracování jednotlivých případů (dánského a švédského) a 

jejich komparace z relevantní sekundární literatury, převážně cizojazyčné. Pochvalu zaslouží 

využití titulů ve skandinávských jazycích. Jedinou připomínku v této souvislosti mám 

k absenci významné české monografie k tématu  studentských revolt roku 1968 (Jaroslav 

Pažout, Mocným navzdory. Studentské hnutí v 60. letech 20. století, Praha 2008). Autorčiny 

závěry vyplývající z komparace „skandinávského modelu“ studentských revolt (mírnější 

průběh, podpora nejen veřejnosti, ale v řadě ohledů i kompetentních úřadů) se západní 

Evropou by nepochybně nabyly dalšího rozměru. 

 Po formální stránce nemám, co podstatnějšího bych mohl kritizovat. Stylisticky je 

práce rovněž bez závad. Opět jen jedinou malou připomínku: přídavné jméno „nordický“ 

použité na několika místech je obsahově správné (na rozdíl od češtiny v severských jazycích 

existuje výrazný významový rozdíl mezi nordický a skandinávský), ale v češtině má toto 

slovo tradičně poněkud jiný význam. S vyšší produkcí prací o skandinávských, respektive 

severských zemích by ovšem slovo nordický mohlo i v češtině získat neutrální význam, jaký 

má ve výchozích jazycích i v angličtině a němčině. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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