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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

K výberu tejto témy ma viedli viaceré dôvody z ktorých vyberiem najdôležitejšie: túto tému 

chcem konkrétnejšie rozvinúť a nadviazať na napredošlú analýzu švédskej neutrality počas 

Druhej svetovej vojny, téma švédskej neutrality je relatívne slabo prebádaná a je v Európe 

ojedinele geopoliticky umiestnená medzi hlavnými bojujúcimi stranami. V neposlednom rade 

mám osobný záujem o túto krajinu kde by som chcel pokračovať v štúdiu, mám k nej blízky 

vzťah a pravidelne ju navštevujem. 

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Cieľom bakalárskej práce je bližšia analýza neutrality Švédskeho kráľovstva a popísanie 

vývoja zahraničnej politiky Švédska a politiky neutrality ktoré sa menili pod vplyvom 

svetových aj domácich udalostí a to ako tento postoj Švédska ovplyvnil zahraničnepolitickú 

scénu bipolárneho sveta. Tieto tvrdenia by som chcel podložiť geopolitickou a vojenskou 

analýzou možností Švédska ktorého politika sa opierala o silnú obranu. 

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Počas medzivojnového obdobia sa švédske kráľovstvo aktívne zúčastňovalo na obnove, 

medzinárodnom obchode a aktívne pôsobilo v Spoločnosti Národov ktorá svoju úlohu 

nesplnila. Posolstvo z tohto neúspechu sa podpísal na politike ktorú zaujalo počas trvania 

Druhej svetovej vojny. Švédska zahraničná politika bola nútená balansovať medzi susedmi a 

silnými bojujúcimi frakciami. Zahraničná politika sa vyvíjala v závislosti na udalostiach 

v medzinárodných vzťahoch, vojenskými úspechmi a v závislosti na geopolitických zmenách. 

Analýzou možností neutrálneho štátu vo vojenskej obrane alebo angažovania sa v útoku, 

ekonomických možnostiach, ktoré boli pre nesebestačné Švédsko životne dôležité a prispením 

k jednej alebo druhej bojujúcej strane môžem zhodnotiť postup zahraničnej politiky a 

zhodnotiť rozhodnutie vyhlásenia neutrality. 

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

Prvá časť zameram na historicku analýzu udalostí pred začatím Druhej svetovej vojny ktorá 

podmieňuje dôvody politiky počas konflitku. Vývoj zahraničnej politiky počas celého 

konfliktu rozdelím a zhodnotím viacero rozdelení podľa iných autorov na fázy podľa udalostí 

v medzinárodných vzťahoch a v závislosti na vojenských úspechoch a ofenzívach. Rozviniem 

témy ktoré ovplyvňovali zahraničnú politiku ako ekonomický potenciál, úroveň závislosti na 

medzinárodnom obchode a dovoze dôležitých surovín a vojenské možnosti či už úroveň 



obrany alebo možný potenciál vojenskej ofenzívy. Na konci tieto poznatky zhrniem a pokúsim 

sa zhodnotiť úspešnosť a obhájiteľnosť politiky neutrality. 
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