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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Autor ve své praci zkouma vnimani Velikonocniho povstani z roku 1916 v Irske republice a reflexi 
tohoto vnimani v oslavach povstani v letech 1966 a 2016. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Cíl práce je velice zajimavy. Prace je dukladne zakotvena do teoretickeho ramce zkoumani kolektivni 
pameti. S akademickou literaturou venujici se zkoumani kolektivni pameti se autor rovnež kriticky vyporadava.  
 
Dukladny je pak prehled vzpomnkovych akci v letech 1966 a 2016, a to vcetne kontroverzi s nimi spojenych. 
Zajimave je rovnez liceni virtualizace oslav v roce 2016. 
 
 
Seznam využité literatury je odpovidajici.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
 
Bez namitek. Jan obcas se opakujici stejne informace, jako u Casementovy popravy na strane 19 a znovu 

na s. 20. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Zajímavé téma, zakotvene do teorie kolektivni pameti. V rozsahu danem bakalarskou praci solidne 

zpracovane.     
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 
Jak do kolektivni pameti zkoumane autorem zapadnou v roce 2016 materialni prvky pripominajici 
povstani jako jsou znamky (zmnene u oslav v roce 1966), pametni mince nebo nebo bankovky? 
 
Jak ovlivnilo pripominani role R. Casementa (a jeho obraz v kolektivni pameti obecne) v katolickem 
Irsku jeho homosexualita? Doslo tam mezi roky 1966 a 2016 k posunum?  
 
Jak se v roce 2016 posunul obraz de Valery pri pripominkach povstani?  



 
 
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm A.  
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