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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Autor si vytkl za cíl popsat a analyzovat proměny švédské neutrality v době druhé světové války. Jeho záměrem 
nebyla komparace úspěšné (relativně a s výhradami) neutrality Švédska s neutralitou (fungující či nefungující) 
jiných států ve stejné době, ale hodnocení, nakolik je možné švédské lavírování mezi válčícími stranami hodnotit 
jako realistické či oportunistické, a zodpovězení otázky, zda v dané geopolitické situaci existovaly pro Švédsko 
reálné alternativy.  

Východiskem k hodnocení realističnosti či míry oportunismu švédské politiky neutrality během války mu jsou 
principy a proměny švédské zahraniční politiky v předválečném období, koncepty neutrality, švédský 
ekonomický potenciál (zejména jeho závislost na mezinárodním obchodu) a vymezení Skandinávie jako 
potencionálního válčiště. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce je poměrně stručná, ale obsahuje všechny základní součásti jak bakalářské práce, tak adekvátního 
zpracování konkrétního tématu. Metodologická východiska a hodnocení použitých zdrojů jsou obsaženy 
v rudimentární formě v úvodu (komentáře k jednotlivým zdrojům obsahují i následující kapitoly). Tato část by 
zasluhovala rozvedení. 
Struktura práce je přehledná, logická. Po úvodu následují čtyři kapitoly o již zmíněných výchozích podmínkách, 
které švédskou neutralitu a její proměny podmiňovaly. 
Následuje analýza jednotlivých fází, které autor definoval a upřesnil na základě existujících periodizací; mezi 
některé z pěti fází jsou vloženy exkurzy o problémech, které daná období nejvíce ovlivňovaly (možnosti švédské 
obrany; pomoc Švédska sousedním zemím). 
Argumentačně nejpropracovanější jsou kapitoly o období 1940-1943 (tj. nejkontroverznější období, kdy bylo 
Švédsko okolnostmi přinuceno k úzké spolupráci s nacistickým Německem) a exkurz o možnostech švédské 
obrany proti potencionálnímu vojenskému útoku, které tento příklon k Německu jako „realistickou“ alternativu 
podmiňovaly. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Autor se (mj. zřejmě vzhledem ke svým plánům na studium v zahraničí) rozhodl předložit disertaci v angličtině.  
Jeho angličtina je pro daný typ práce přijatelná. I když by se jisté nedostatky našly (slovosled, používání určitých  
a neurčitých členů apod.), nemohu tuto stránku kvalifikovaněji posoudit. 
Ke zpracování použil přiměřené množství relevantních zdrojů, především sekundární literatury zachycující jak    
obecnější aspekty, tak speciálnější problematiku. 
Nějakým nedopatřením došlo k tomu, že závěrečný soupis zdrojů je řazen dle křestních jmen, nikoliv příjmení  
autorů 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Silnou stránkou práce je, že autor vztáhl otázku švédské neutrality a jejích proměn nikoliv k abstraktním  
principům neutrality nebo jejímu hodnocení z morálních hledisek, ale ke konkrétní situaci státu  
v nevýhodné geografické pozici, závislého na exportu a importu, s velmi omezenými možnostmi obrany a  



využívajícího navíc umění možného k ochraně nejen svého obyvatelstva, ale stále více také obyvatel sousedních  
zemí (Finsko, Norsko, Dánsko) ohrožených válkou, okupací nebo rasovým pronásledováním. 
Mimořádně zajímavé téma jako možné východisko svého dalšího výzkumu nastínil v závěru práce: proměny  
narativů o švédské neutralitě. 
Základní cíle práce byly naplněny. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Obecnější otázka: komparace principů, průběhu a hodnocení švédské neutrality za první a za druhé světové 
války. 
Specializovaná otázka: pomoc Švédska finským dětem v době zimní a pokračovací války. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k určitým výhradám hodnotím spíše jako velmi dobrou, v případě 
vynikající obhajoby možno hodnotit jako výbornou. 
 
 
Datum: 5. 6. 2014      Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


