
Výběrový kurz: Česko-skandinávské vztahy za druhé světové války 
 
Skandinavistika, FF UK, kod kurzu v SIS: 
LS 2020, Středa: 9.10 - 10.50  
Místnost: 322, 3. patro, nám. Jana Palacha 
Kontakt: vendula.hingarova@ff.cuni.cz 
 
 
Výběrová přednáška seznámí s válečnými událostmi ve Skandinávii a v Československu. 
Válečné osudy obou regionů a jejich obyvatel představí prostřednictvím nového 
mezinárodního projektu o Češích nasazených v Norsku na nucené práce. Kurz umožní 
studentům nahlédnout do běžícího výzkumného projektu a podílet se na dílčích 
výzkumných úkolech dle svého zájmu (sběr pramenů, vyhledávání pamětníků, překlady 
svědectví, popularizace výzkumu). Na přednáškách vystoupí pozvaní historici z 
Univerzity v Trondheimu v Norsku a Univerzity v Odense v Dánsku. V rámci kurzu bude 
zorganizován jednodenní workshop se zahraničními hosty. 
Výběrový semestrální kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia 
Univerzity Karlovy v Praze. Přednášky budou vedené v češtině, přednášky zahraničních 
hostů pak v angličtině. 
 
 
Program kurzu 
 
1) [středa 4. 3.]   Úvodní hodina: představení kurzu a projektu 
2) [středa 11. 3] Představení výzkumného projektu a možnosti zapojení pro studenty 
3) [středa 18. 3.] Válka a Československo     dr. Zdenko Maršálek 
4) [středa 25. 3.]  Válka a Československo   dr. Zdenko Maršálek 

       Válka ve skandinávském filmu I. Coufalová 
5) [středa 1. 4.] Válka ve Skandinávii          prof. Hans Otto Frøland (Trondheim, Norsko) 
6) [středa 1. 4. 14.00, Národní archiv Chodovec] Prameny k výzkumu  
7.− 9.) [pátek 3. 4. 12.00−15.30) míst. 201] Kolokvium: Totálně nasazení Češi v Norsku  
10) [středa 15. 4.] Dánové v Terezíně          Terkel Stræder (Odense, Dk) 
11) [středa 22. 4.] Válka ve skandinávské literatuře 
12) [středa 20. 5.] Představení studentských projektů 
 
 
Atestace: Zkouška /5 kreditů 
 
Požadavky: účast: 80% (max. 3 absence), 2 výzkumné úkoly, četba textů, prezentace a 
znalostní test. 
 
 
 
 

 
 Kurz je realizován v rámci projektu „Česko-norská memorabilia: bilaterární univerzitní 
spolupráce“, jehož cílem je zkoumat česko-skandinávské vztahy, konkrétně osudy totálně 
nasazených Čechů v Norsku za druhé světové války. Projekt je financován Fondy EHP, 
program Vzdělávání, č. EHP-CZ-ICP-001-01. 


