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

 

Autorka si vytýčila ambiciózní cíl, a sice provést „diskurzivní analýzu“ vývoje švédské historiografie i 

obecnějšího pojímání švédské neutrality za 2. světové války pro období od války samé po současnost. Na 

základě několika knih a řady článků především v angličtině, ale také v češtině a v menší míře ve švédštině, tak 

činí chronologicky pro tři období – druhou světovou válku samu, období studené války a „postkomunistickou 

dobu“. Dospívá k obecně přijatelnému závěru, že „pohled na švédskou válečnou neutralitu se proměňoval 

v průběhu času“ a bude se proměňovat i nadále. Přitom autorka ukazuje, že zejména po roce 1989 byla v dílech 

švédských historiků zpracována řada do té doby nereflektovaných témat. 

 

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

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

 

Koncepce práce a její chronologické rozdělení by snad byla akceptovatelné, nicméně už tady mám jisté 

výhrady: Jednak nelze přijmout autorčin závěr, že se „Švédsko po válce nacházelo na rozhraní obou 

protichůdných bloků a ideologií“, a že se tudíž „obě historiografie, tj. západní i sovětská, projevovaly ve švédské 

společnosti v rámci jednotlivých interpretací tématu“ (s. 6). Autorka přeceňuje význam „marxistické 

historiografie“ pro Švédsko, přičemž jej dedukuje ze síly švédské sociální demokracie v průběhu celého 20. 

století (s. 5). Pro tato tvrzení ovšem opakovaně čerpá z knihy sovětského autora Alexandra Sergejeviče Kana 

Dějiny skandinávských zemí (Praha 1983), která je podle ní „jednoznačným příkladem švédské pro-sovětské 

historiografie“ (s. 25). To samozřejmě neodpovídá skutečnosti. Navíc Švédsko bylo sice i po válce neutrální 

zemí, ale zároveň demokracií západního typu, jež byla sovětskou ideologií ovlivňována zcela marginálně, bez 

ohledu na sílu své nejsilnější levicové, ovšem demokratické strany. Problematické je proto i užití termínu 

„postkomunistická doba“ pro období po roce 1989 vzhledem k tomu, že Švédsko žádnou „komunistickou 

dobou“ nikdy neprošlo. 

Autorka má rovněž tendenci vyvozovat z jednotlivého příspěvku dalekosáhlé závěry pro obecné 

historiografické trendy, opět v duchu svých problematických tezí – kupříkladu o tom, kterak se „pro-západní 

historiografie posunula blíže doleva politického spektra a připomínala práce dříve spíše pro-sovětské“ (s. 23). 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazykový projev autorky je jedním slovem katastrofální… Na jednu stranu vysloveně nadužívá učené 

pojmy diskurz, diskurzivní analýza atd., ale zároveň naprosto nezvládá základní větnou skladbu ve své 

mateřštině. V práci jsou desítky vyšinutých vazeb, mnoho pravopisných chyb a především celá řada vět, které 

nedávají pražádný smysl, a četbu tak činí mimořádně obtížnou. Jako pars pro toto vybírám větu ze s. 27–28: 

„Domnívám se, že fenomén, který zmiňuje ve své práci Adhami o stále častějším vyzdvihování švédských 

hrdinských činů a stále vzácnějším zmiňováním [sic] švédské spolupráce s nacisty, je dána [sic] právě utužování 

[sic] švédské [sic] arbitrárního postavení ve světě, které je dle mého názoru také důvodem, proč se v pozdějších 

pracích o švédské neutrální politiky [sic] za druhé světové války píše stále více o vlivech či dopadech chování 

jiných států na švédskou neutralitu a její podstatu v kontextu mezinárodních vztahů.“ Podobně „zdařilé“ jsou i 

následující věty: „Z výše uvedené analýzy diskurzu válečné doby tak docházím k názoru, že interpretace švédské 

politiky neutrality byla již za druhé světové války rozdělena na dva bloky a předznamenávala nejen 

historiografické dělené, která mělo po válce následovat v podobě studené války.“ (s. 17) „Za základní postavu 

švédské historiografie v kontextu studené války pro svůj výzkum považuji Gunnar Hägglöf, kterého Johan 

Östling dle mého názoru až s mým nepochopením zmiňuje jen lehce.“ (s. 22) „Per Albin Hansson uplatňoval za 



své vlády politiku vládní organizace veřejně prospěšných prací a projektů, jejímž výsledkem mimo jiné došlo i 

velmi významný rozvoj švédského stavebnictví.“ (s. 10) A tak by bylo možno pokračovat předlouhým výčtem… 

Z tohoto „zvládnutí“ českého jazyka pak vyvěrá řada logických nesmyslů: Švédská historiografie se tak 

podle A. Pajerové snaží „navázat na neutrální politiku Spojených států“ (s. 14), autorka dále uvádí knihu 

„editorovanou skandinávskými historiky“ (s. 20), Henrik Tham je představen jakožto „profesor kriminální 

politiky Stockholmské univerzity“ (s. 31), Raoul Wallenberg zachraňoval maďarské Židy „pod hrozbou svého 

života“ (s. 30) atd. Lexikálně ani obsahově nerozumím ani následující větě: „Největší prostor švédským dějinám 

poskytuje Franklin D. Scott, který však paradoxně Švédsku za druhé světové války ze své téměř sedmi set 

stránkové [sic] knihy věnuje necelých sedm stran.“ (s. 26) V textu je řada hrubých pravopisných chyb, a to ve 

shodě podmětu s přísudkem („spojenci Švédsku během války vytýkaly“ – s. 16; „tradiční neutrálové Evropy 

svou politiku neutrality opouštěly“ – s. 24), ve skloňování zájmena „ona“ (s. 16), v interpunkci atd. Obrovské 

množství překlepů a vyšinutých vazeb zde není možné vypisovat. 

Autorka očividně chybuje i v překladech anglických textů, takže se v její práci kupříkladu vyskytuje 

„většina důležitého obyvatelstva“ (patrně namísto „významná většina obyvatelstva“ – s. 25), podobně 

nezvládnutý je překlad termínu counter-narrative jako „zpětné vyprávění“ (s. 26). Řadou chyb se vyznačuje 

i anglické Summary. 

  

4. KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Můj celkový dojem z této bakalářské práce je velmi špatný. Kromě naprostého nezvládnutí textu po 

jazykové, stylistické i gramatické stránce a některých nepodložených tezí ukazuje Anna Pajerová, že jí není 

jasný pravý význam slova „pramen“, když jej opakovaně zaměňuje s odbornou literaturou. Text má dále 

přesycen výplněmi na téma, co už v rámci svého výzkumu zanalyzovala či diskutovala v předchozích kapitolách 

a co teprve představí v těch dalších. A významné jsou i věcné chyby: Evropa se skutečně nemusela „potýkat 

s následky ekonomické krize z roku 1929“ (s. 9), protože světová hospodářská krize ji zasáhla až ve třicátých 

letech, přičemž vrcholila v letech 1932–33. Ještě mnohem závažnějším omylem je pěstování jaltského mýtu v 

doslova krystalické podobě, když podle autorky „o samotném dělení světa napovídala již jednání v rámci jaltské 

konference z února roku 1945, kdy se tzv. Velká trojka (F. D. Roosevelt, W. Churchill a J. V. Stalin) dohodla na 

sférách vlivu, tj. dělení světa. Zatímco osud Československa, Maďarska či Polska byl spojenci ponechán 

Sovětskému svazu, situace Švédska byla od střední Evropy odlišná.“ (s. 18) Na další straně autorka opakuje, 

opět bez uvedení jakéhokoli zdroje, že „svět byl rozdělen na dvě sféry vlivu (v případě Evropy již zmíněnou 

jaltskou konferencí z února 1945) a neexistovala jiná možnost než být součástí jednoho, či druhého bloku…“ (s. 

19). Studentům IMS je přitom v přednáškách z Přehledu moderních světových dějin náležitě zdůrazňováno, že 

toto není nic než frekventovaný jaltský mýtus, který neodpovídá skutečnosti. Jsem doslova ohromen, že 

kolegyně Pajerová tuto dezinterpretaci jaltské konference prezentuje v bakalářské práci jako všeobecně známou 

danost. 

Z celé řady dalších výhrad, které bych měl vůči této bakalářské práci, uvedu už snad jen jednu: Opravdu 

netuším, čím je pro autorku tak „zajímavý“ argument z článku z roku 1943, „že Švédsko sice zůstalo neutrální, 

ale během druhé světové války nebylo jediným neutrálním státem na světě“ (s. 14). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Autorka by především měla vyjasnit následující základní otázky metodologické a faktografické, bez jejichž 

zvládnutí podle mne nemůže aspirovat na zisk bakalářského titulu na IMS FSV UK, a to konkrétně:  

1) co v historiografii znamená slovo „pramen“; 

2) co se ve skutečnosti odehrálo na jaltské konferenci v únoru 1945. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci Anny Pajerové mohu doporučit k obhajobě jen s velkými výhradami. V případě velmi přesvědčivého 

výkonu při obhajobě by snad bylo možné uvažovat o hodnocení dobře. 

 

Datum: 29. 8. 2016       Podpis: Vít Smetana 

 

 

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. 


