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Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    

Cíle, jež své práci kladl – obsáhle pojednat o společenském vyrovnání, zúčtování s kolaboranty v poválečné Francii 

– student naplnil prací, která samotnou otázku vyrovnání s kolaboranty velice příhodně kontextualizovala okupací 

Francie a jejími proměnami a proměnami společenských poměrů během ní. Ze samotného takovéhoto uvedení ústrojně 

vyplývá řada odpovědí na otázky s vypořádáním spojené.  

2.  Zpracování obsahu  
I když oddíly práce zabývající se vypořádáním s kolaboranty konkrétně zaujímají jen 11 stran, překvapuje jejich 

text svou strukturovaností a typologickou úplností. Ve velice poučném a názorném pojednání jsou velmi přehledně, ale 

zároveň systematicky a detailně vyloženy nejdůležitější podoby a způsoby vyrovnání/zúčtování napříč celou společností 

v době následující po osvobození Francie. 

Velice oceňujeme rovněž oddíly věnované okupaci, vývoji politické situaci v okupované a vichistické Francii, 

podobách kolaborace mezi francouzskou společností a fašistickým Německem. Svým pečlivým a promyšleným 

zpracování výrazně přispěly k uchopení tematu práce. 

Vytknout by bylo lze tři aspekty: 

(1) Některé pojmy nebyly vysvětleny (např. generální rezident)  

(2) V celém textu je Drieu la Rochelle představován ohledně kolaborace jen jako osoba vedoucí redakci, sám však 

byl literárně činný i beletristicky a žurnalisticky.  

(3) Dále pak v části věnované přímo vyrovnání s kolaboranty chybí některá důležitá jména – například Lucien 

Combelle, Charles Maurras. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Práce je napsána česky a stylisticky i jazykově odpovídá nárokům na závěrečné práce. 

4. Přínos práce  
     Student předložil text, který velmi vyváženým a nepřetíženým stylem mapuje jedno dodnes citlivých míst 

francouzských národních dějin. Jeho práce svým čtenářům předkládá rovněž veškeré další informace nezbytné 

k dobrému pochopení otázky vyrovnání s kolaboranty. Zpracování samotné otázky vyrovnání pak překvapuje šíří 

záběru, když zkoumá jednotlivé projevy napříč celou společností. Autor se rovněž pokusil svou dokumentaci učinit co 

nejnázornější, a proto předkládá i numerická vyjádření rozsahu tohoto jevu ve francouzské společnosti. Výsledkem 

tohoto pojetí je velice užitečná práce, která může posloužit jak vyučujícím jako příručka v příslušných hodinách reálií a 

historikům francouzských dějin, tak  jako reference i badatelům historikům, kteří se věnují poválečnému vyrovnání 

v Československu. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

(1) Jaký rozdíl přesně vnímáte mezi pojmy odboj a rezistence? 

(2) Existovaly ohledně vyrovnání s kolaboranty nějaké výrazné rozdíly mezi územím okupované 

Francie a Svobodné Francie Vichy? 



(3) Jaký přesný termín se v poválečném vyrovnání s kolaboranty používal, například ohledně herců 

a hereček, kteří měli osobní či pracovní kontakty s německým prostředím, po válce 

v Československu jakožto ekvivalent francouzského indignité nationale ? (to je jako návod pro 

nalezení lepšího překladu, než uvádíte v textu sám) 
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