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1 Pourquoi n’avez-vous pas rédigé votre mémoire en français ? 2 Avez-vous consulté 
d’autres sources complémentaires concernant la Shoah (Le Procès d’Eichmann à 
Jérusalem, Primo Levi, Claude Lanzmann, etc.) 3 En quoi pourrions-nous comparer ce 
phénomène de collaboration avec les nazis en France à l’époque du Protectorat tchèque ? 4 
Y a t-il aujourd’hui en France des intellectuels qui flirtent encore avec l’idéologie de 
l’extrême-droite ?  
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1.  Cíl práce   

      Autor dodržel zadání problematiky, kterou si zvolil. Jako cíl si stanovil obecnou analýzu historického období 
francouzského válečného i poválečného právního, společenského, ale i mravního vyrovnání s příznivci Hitlerova 
režimu. Bylo zřejmě vhodné zůstat na této obecné rovině, neboť čistě historický či literární rozbor by jisté vyžadoval 
hlubší vhled do francouzských intelektuálních polemik, ale i odstup získaný pečlivou prací se sekundární literaturou. 
 

2.  Zpracování obsahu 

     Pavel Šíp se svého úkolu zhostil velmi dobře. Právě pohled na temné období válečné, a potažmo i poválečné, je 
nejsložitější úkol historika, vyžaduje nejen dokonalou znalost kultury, jazyka, společenského dopadu událostí atd., ale 
především mravní, časový a emocionální odstup. Autor dokázal na základě neutrální studie poukázat na nejdůležitější 
fakta, události, kontext francouzského poválečného období, a také na okamžitou neschopnost francouzské společnosti 
čelit zločinům na úrovni justice. Po obecně teoretickém, fundovaném úvodu do problematiky se zaměřil především na 
chronologický popis historických událostí. Za velmi hodnotnou část považuji zamyšlení nad tresty spisovatelů, 
nakladatelů a intelektuálů za jejich případnou kolaboraci s fašistickým živlem.

3.  Formální a jazyková úroveň 

      Práce je jazykově i stylisticky na dobré úrovni. Koncepce práce je zvolena vhodně a přehledně. Nedostatky mají 
spíše dílčí povahu: nedůsledná korektura francouzského resumé (!), některé až příliš dlouhé citace (např. delší než 2 
odstavce, s. 32). Autor pečlivě pracuje s prameny, nicméně u této práce by bylo jistě vhodné pracovat více i s kvalitní 
sekundární literaturou z pera dalších francouzských odborníků, zabývající se přímo touto či obdobnou tematikou, 
např. práce historika Benjamina Story (události v Alžírsku, pamět společnosti), nebo práce Hannah Arendtové, či 
nový román Erica Vuillarda, L’ordre du jour (Actes Sud, 2017).

5. Přínos práce 

     Autor velmi odborně popsal základní historické události vybraného období. Zajímavé jsou literární vstupy, např. 
kolaborace v rámci NRF, kritika nespravedlnosti z pera Alberta Camuse apod. Možná je škoda, že Pavel Šíp 
nevěnoval větší pozornost jedné jediné otázce v plné šíři, např. je-li tento zločin v historii lidstva skutečně ojedinělý? 
A konečně, že nenapsal svou práci francouzsky, neboť odborný závěr práce by jistě přinesl větší zpětnou vazbu a 
dialog.       


