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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená práce komparuje padesátileté a stoleté výročí jedné z klíčových událostí historie Irska – 
Velikonočního povstání, které proběhlo v dubnu 1916. Cíl práce je definován jasně a srozumitelně.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autor při zpracování tématu práce vychází z relevantního výzkumného rámce. Přestože předkládá velice 
omezenou teoretickou základnu kolektivní paměti, vhodně definuje výzkumná kritéria, pomocí kterých analyzuje 
vybraná výročí a srovnává je. Od výzkumného rámce se odvíjí rovněž struktura práce, čímž dochází k logické 
provázanosti jednotlivých aspektů zkoumané problematiky. Jedinou připomínku lze vznést nad relevantností 
kapitoly 2, která je věnována historickému kontextu. Informace zde obsažené mohly být řešeny spíše v úvodu a 
při analýze jednotlivých aspektů komemorace povstání. Větší pozornost mohla být věnována také rozboru 
zdrojů. Ten by neměl kombinovat ryze teoretické práce s případovými studiem, neměl by také řešit, jaké práce se 
autorovi hodily více či méně, ale zaměřit se na stav debaty k danému tématu a analyzovat přístupy autorů ke 
zkoumané problematice. Autor prokázal, že je schopen srozumitelně předkládat své argumenty a vhodně 
využívat primární i sekundární zdroje. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Po formální i jazykové stránce práce odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Finální 

revizi by si ale zasloužil citace a to jak z hlediska formátování, tak z pohledu dodržení jednotné citační 
normy. Jinak jsou použité zdroje citovány v poznámkách pod čarou, jinak v seznamu literatury. Navíc 
v bibliografii jsou nesprávně v seznamu sekundárních zdrojů uvedeny i zdroje primární. 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Autor se ve své práci zabývá zajímavým tématem, které vhodně ukotvuje ve výzkumném rámci. Analyzoval 

hlavní aspekty zkoumaného problému za využití relevantní pramenné základny, byť řada zejména 
teoretických zdrojů vztahujících se ke kolektivní paměti zůstala opomenuta. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Mohl by se autor při obhajobě vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 
Objevuje se otázka irského sjednocení v kontextu debaty o brexitu v Irské republice? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení B. 
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