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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce se zabývá měnícím se charakterem švédské neutrality během druhé světové války. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je postavena na anglojazyčné  literatuře k tématu, nekladoucí zvláštní jazykové nároky. 

Jde o téma, které je frekventované, dobře zpracované. Toto téma je možné zpracovat v rámci 

bakalářské práce pouze na základě anglojazyčné literatury, není však zřejmé, proč autor 

v závěrečném seznamu uvádí i švédsky psanou  práci, s níž nepracuje.  

Autor čerpal z poměrně úzkého výběru základní historické literatury, z hlavních prací chybí  

např. základní práce k vývoji severských států za druhé světové války  Scandinavia during the 

Second World War (ed. H. S. Nissen), Minneapolis 1983.  

Bakalant podává  na základě  dostupné literatury přehled vývoje švédské neutrality. Práce je 

standardním, nikterak originálním přehledem zahraniční politiky v základním geopolitickém 

kontextu . Pozitivem je, že  švédskou neutralitu vnímá v souvislostech ekonomických a 

obranných možností a determinant, nikoli jen jako zahraniční politiku bez zakotvení.  

 Jediným inovativním momentem oproti zdrojům je diferenciace vývoje neutrality do pěti 

vývojových fází. Poslední fáze jsou zmíněny ve stručném přehledu, nikoli problémově (čtvrtá 

a pátá fáze ). Zkratkovité jsou i pasáže věnované pomoci sousedním severským zemím – 

chybí zde zcela např. pomoc Finsku. 

Práce neobsahuje kritický rozbor informačních zdrojů, s nimiž bakalant pracoval. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  

Práce by si zasloužila ještě jazykovou korekturu včetně sjednocení psaní citací, úpravy po 

sobě následujících odkazů na stejnou práci, psaní velkých a malých písmen.  

U internetových zdrojů chybí datum stažení. 

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce splňuje základní parametry bakalářky, i když je příliš stručná a forma  přehledu  nedává 

větší prostor k zamyšlení nad problémy a možnostmi švédské politiky za druhé světové 

války.  Představuje nikterak z průměru nevybočující narativ. Vážným nedostatkem je, že 

chybí kritický rozbor literatury k problematice a zhodnocení informační hodnoty 

jednotlivých zdrojů pro zadané téma. Je dobré, že v závěru autor nastiňuje vývoj diskuse 

nad švédskou neutralitou a různé úhly pohledu ve vývojovém kontextu, ale to nenahrazuje 

úvodní metodologické zamyšlení nad prací a informačními zdroji. 



 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jaký byl podíl švédské diplomacie na formování bloku neutrálních států, které vyjádřily 

postoj v deklaraci z Osla a Kodaně v roce 1938? Co jejich politika znamenala pro Společnost 

národů?   

Jak daleko byla ochotna švédská vláda jít v pomoci sousedním státům - především Finsku - a 

jak se angažovala pro jejich udržení? Kde byly meze, které nebyla ochotna překročit? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

Datum: 9.6.2014        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. 

 


