
Posudek na bakalářskou práci

Ondřej Pokorný: Norská válečná zkušenost – 65 let proměn její prezentace

Prvním zajímavým rozměrem předkládané práce je její pozoruhodný vývoj od stadia projektu 

(na téma „Norská rezistence během druhé světové války a její občanský rozměr“) až k finální 

verzi zaměřující se na proměny historiografické prezentace norské válečné zkušenosti od roku 

1945 do současnosti. Jde o odvážný posun od běžné kompilace (na nepochybně zajímavé a 

v českém prostředí spíše exotické téma) k analyticky výrazně náročnější a ambicióznější 

historiografické stati založené na prostudování pramenů i literatury v norštině, angličtině a 

němčině. Ondřej Pokorný již v úvodní části své práce dokládá, že tento posun dobře zvládl, 

když v kritice literatury prokazuje výbornou orientaci jak ve velmi široké produkci zaměřené 

na téma národotvorba a role historiků v ní tak v podobně obsáhlé literatuře o roli 

historiografie ve zpracování traumatizujících událostí typu válka/okupace. 

Na základě interpretačního modelu Henry Roussoa (nabízejícího chronologii čtyř fází tzv. 

„Vichy syndromu“) pak autor s velkou pečlivostí mapuje proměny norského 

historiografického diskurzu vztahujícího se k první polovině 40. let od fáze „konsenzu“ 

formovaného historiky-odbojáři (nebo odbojáři-historiky) k postupnému nástupu

„revizionismu“ (souvisejícím jednak s generační proměnou uvnitř historické obce, ale také se

změněným politickým kontextem 70. a 80. let). O. Pokorný se postupně propracovává až 

k produkci posledních dvou desetiletí, kdy mladší historici otevírají nová témata a svůj pohled 

zaměřují na dosud upozaděné aktéry (v norském případě např. členy Nasjonal Samlingu a 

jejich motivace pro vstup do této organizace či osudy norských dívek, které navázaly vztah 

s příslušníky německé armády a bezpečnostních sil).

V závěrečné části práce pak autor nabízí zajímavou sondu do vývoje obrazu okupace, 

rezistence, kolaborace v muzejních expozicích a v několika učebnicích dějepisu. Pokouší se 

tak dokumentovat průběh překladu a šíření elementů „učeného“ historiografického diskurzu 

do produkce určené pro „laickou“ veřejnost (s výrazně identitotvorným záměrem). Zde by 

bylo na místě pečlivěji představit zejména kritéria výběru vzorku učebnic – z práce není jasné, 

na jaké publikum jsou tyto publikace přesně zacíleny, zda mají dominantní postavení na trhu 

učebnic, kdo se podílel na jejich přípravě atd.



V práci také není úplně důsledně dotaženo srovnání s Roussovým modelem, kde se jako 

poslední fáze objevuje fáze „obsese“ obtížnou minulostí 40. let doprovázená výraznou 

politickou instrumentalizací kontroverzních témat z tohoto období (ve Francii nastávající dle 

Roussoa od 80. let). Dochází k něčemu podobnému i v Norsku? 

Celá práce je napsána kultivovaným jazykem bez výraznějších gramatických a stylistických 

nedostatků s minimem překlepů (např. str. 11, 19).

Studie splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji proto k obhajobě a 

navrhuji hodnotit stupněm výborně.
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