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Posudek na bakalářskou práci 

 

U předložené bakalářské práce je hodná ocenění již volba tématu. I když v českém kontextu 

by při velmi slabém zastoupení skandinávské tématiky v historiografické produkci bylo 

záslužné i „pouhé“ zpracování některého z aspektů norské válečně zkušenosti let 1940-1945 

z tradičnějších pozic, autor si zvolil složitější přístup.  V práci sleduje vývoj interpretací 

nacistické okupace a druhé světové války v Norsku, jinými slovy proměny „velkého 

národního příběhu“ norského odboje a kolaborace. V centru jeho pozornosti tak stojí nikoliv 

vlastní válka se všemi svými dopady na norskou společnost, ale „válka o válku“ (parafráze 

jednoho z norských autorů, s. 2).  

Jádrem bakalářské práce je analýza vývoje a proměn profesionálních interpretací 

období let 1940-1945 v pracích norských historiků v kontextu západoevropské historiografie 

období druhé světové války. Podstatnou součástí, nikoliv jen ilustrativním dodatkem, je třetí 

část bakalářské práce, která sleduje působení převládajících, jen pomalu se proměňujících 

koncepcí historiografických v oblasti prezentace týchž témat v muzejnictví a ve školních 

učebnicích. 

 Analýza proměn norské historiografie druhé světové války je velmi dobře 

metodologicky ukotvena. V první části autor vymezuje dva základní teoretické přístupy 

k tématu: roli historiků při vytváření tzv. velkého národního příběhu a problematiku 

vyrovnávání se s minulostí. V obou kontextech je dobře obeznámen nejenom s diskusemi na 

daná témata v rámci velkých západoevropských národních historiografií (zejména německé a 

francouzské), ale i s jejich skandinávskými ohlasy a aplikacemi. Vzhledem ke zvláštnostem 

norského případu věnuje velkou pozornost teoriím vnímání národa a národní myšlenky. (Zde 

vidím snad jedinou menší slabinu celé práce: pro vlastní téma je takto široce pojaté 

teoretizování poněkud nadbytečné, v kontextu bádání o národní myšlence, emancipaci atd. je 

naopak trochu povrchní. Chybí například odkazy na práce M. Hrocha, mimochodem 

v norském případě dosti významné.) 

 Po stránce heuristické je třeba ocenit, že se autorovi podařilo shromáždit, zvládnout a 

interpretovat vysoce relevantní literaturu, v objemu i struktuře výborně dostačující pro 

bakalářskou práci. Zvláště chvályhodné je, že se v rámci přípravy práce dokázal seznámit 

natolik dobře s norštinou, že mohl běžně používat i ty originální práce norských historiků, 



které nejsou k dispozici v překladech. (Jen na okraj: znalost norštiny mu umožnila postihnout 

mj. některé podstatné zvláštnosti norské terminologie. Příkladem budiž jím zprostředkovaný 

norský přínos k diskusím o nuancích významových rozdílů slov odboj/odpor. Norská 

zkušenost je totiž domácími historiky hodnocena především v kontextu tzv. domácí fronty - 

hjemmefronten). 

 Čtení hlavní části práce o vývoji interpretací norské zkušenosti s válkou, okupací, 

odbojem a kolaborací je inspirativní z několika důvodů. Je pohledem na vývoj jedné z 

„malých“ národních historiografií soudobých dějin od dlouhá léta převládajícího 

konsensuálního černo-bílého pohledu  přes oproti západní Evropě opožděný, pozvolný a 

opatrný příklon k revizi stávajících klišé, odkrývání bílých míst a odstraňování tabu až 

k příklonu k mnohovrstevnatějším interpretacím z pozic univerzálních hodnot. Pro dnešní již 

hlavní proud studií Vergangenheitspolitik a Erinnerungskulturen je Pokorného práce  

obohacením z pohledu začínajícího českého historika  na historiografii norskou. A právě 

česko-norské paralely by mohly být východiskem jeho dalšího bádání. To se týká i třetí části 

práce o dopadech interpretací profesionálních historiků na muzejní prezentace válečného 

období (stručné, ale přesvědčivé charakteristiky muzeí tradičních a alternativních) a 

provázanosti tvorby učebnic s proměnami historiografického bádání. V pasáži o učebnicích 

zaslouží zdůraznit, že řadu z nich měl autor k dispozici a nespoléhal se tedy jen na sekundární 

zdroje. 

 Z formálního hlediska mám podstatnější připomínku k poznámkám pod čarou. 

V některých případech jsou opakované citace natolik  zkrácené (pouze jméno autora a strana, 

navíc ne zcela systematicky), že ztěžují orientaci v literatuře.  

Z hlediska stylistiky, gramatiky a pravopisu lze vytknout jen málo – snad jen 

několikeré nesprávné použití vidu slovesa soustředit se (v poslední době ostatně velmi 

rozšířené v publicistice). Jinak je práce psána kultivovaným jazykem s minimálním výskytem 

chyb. 

Celkově jde o práci vyzrálou, metodologicky i heuristicky dobře zvládnutou. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

výborně. 
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