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

 

Cílem práce je představit nikoliv proměny švédské neutrality během druhé světové války, ale vývoj interpretací a 

názorů na neutralitu (fáze, formy) ve třech obdobích (během války samotné, v době studené války, v době po 

roce 1989). Autorka si předsevzala za úkol tyto proměny názorů sledovat v rámci různých diskursů 

(historiografického, politologického, ţurnalistického, uměleckého atd.) a v návaznosti na politické a ideologické 

dobové kontexty.  

 

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

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

 

Práce je přehledně a logicky členěna. V úvodu autorka stručně představuje základní souřadnice svého výzkumu: 

krátkou přehlednou historii švédské neutrality od počátku 19. století do druhé světové války, včetně poukazu na 

její rozdílná hodnocení z pohledu západních a marxistických historiografií, a (snad aţ příliš stručné) teoretické 

vymezení neutrality. V této souvislosti by bývalo vhodné precizovat terminologii uţívanou ve druhé a třetí 

kapitole a rozlišovat např. mezi neutralitou a politikou neangaţovanosti nebo nezúčastněnosti v období studené 

války, čímţ by byl mj. jasnější posun k „angaţovaností“ v evropských strukturách při zachování neutrality po 

roce 1989. 

Stručně představuje téţ svou hlavní metodu – kritickou diskurzivní analýzu. 

Následují tři stěţejní kapitoly, zaměřené na tři základní historická období proměn názorů na neutralitu během 

druhé světové války: období druhé světové války samotné, období let 1945-1989 a období po roce 1989.  Tři 

základní chronologické kapitoly jsou vţdy členěny na obecnější část (Švédsko a jeho postavení ve světě v daném 

období) a na vlastní analýzu diskursů v daném období. Proměny názorů a interpretací v rámci jednoho či více 

diskursů a přesuny akcentů tak můţe znatelně rozlišit nejen mezi jednotlivými obdobími, ale i v jejich rámci (zde 

zvláště v první kapitole v souvislosti se zlomem ve vývoji vlastní neutrality v roce 1943). 

Volba textů určených k analýze zahrnuje většinu moţných typů: vyjádření aktivních politiků nebo diplomatů, 

politologické nebo ekonomické studie, ţurnalistiku, umělecká díla, veřejné debaty (na ty práce jen odkazuje, ale 

blíţe se jim nevěnuje) a především historiografická díla vycházející z různých ideologických pozic. Některé 

z nich analyzuje a interpretuje přímo, hodnocení jiných přebírá ze sekundární literatury. 

Ze všech zmiňovaných hledisek (teoretické a metodologické vymezení, analýza, interpretace, výběr a práce 

s prameny a literaturou, argumentace) práce vyhovuje základním nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

Autorka práci napsala ţivým stylem, někdy se ale její snaha o květnatost zvrhává v určitou klopotnost, místy aţ 

na úkor srozumitelnosti, slušel by jí střízlivější a výstiţnější, ve formulacích i detailech přesnější styl. Občas 

se vloudily také chyby v pravopise nebo interpunkci. Ostatní formální náleţitosti práce splňuje. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorka si zvolila zajímavé a poměrně náročné téma, které se jí podařilo ve stručnosti, ale vyváţeně naplnit. 

Některé její formulace, teze nebo závěry působí poněkud zjednodušeně, opakovaně například kontrasty mezi 

„západní/ne-sovětskou“ a „marxistickou/sovětskou/pro-sovětskou“ historiografií, ale dějiny historiografie 

nemají být jádrem její práce. (Oproti předchozím verzím práce se do konečné verze vloudila nesprávná 

formulace, ţe kniha A. S. Kana je „příkladem švédské pro-sovětské historiografie“.) 



K nejoriginálnějším pasáţím patří závěry třetí kapitoly o období od konce studené války, kdy se polemiky 

rozšířily z akademických sfér do širších společenských debat a především do sféry umění a kdy začala být 

odstraňována některá tabuizovaná témata spojená s obdobím proměnlivé švédské neutrality za války a kdy 

více neţ dříve začaly být z různých pozic posuzovány také morální aspekty s někdy problematizovanou 

neutralitou spojované. 

Práce se můţe stát solidním východiskem k dalšímu bádání. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

Trochu nejasně aţ kontradiktorně na mě i při opakovaném čtení působila argumentace v pasáţi o článku J. 

Joestena (s. 15-16). 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře aţ výborně, v závislosti na obhajobě. 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 

 

 

 

 


