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Bakalářská práce Kateřiny Dolínkové se věnuje počátkům Irské republiky. Je strukturována do
sedmi kapitol; obsahuje 63 tiskových stran.
Autorka se rozhodla studovat nelehkou historickou látku. Vznik Irské republiky je dnes
sice zpracovaným, leč stále vášnivě diskutovaným a kontroverzním tématem. Tento fakt si
Kateřina Dolínková uvědomuje a od prvních stránek úvodu složitosti s popisem a interpretací
ozřejmuje. Během svého studijního pobytu v Irsku se navíc seznámila s literaturou i s přístupy,
které na tamních univerzitách v současnosti existují. Velmi vítám první kapitolu o aspektech
irské historiografie. Otvírá jí věta, která může znít banálně, ovšem v případě studované země
rozhodně platí: „Minulost je v Irsku neustále živou složkou současnosti“ (s. 12). Práce ukazuje,
že „vypořádávání se“ s historií není v Irsku pouze sporem o výklad sto let starých událostí.
Zpracovávání dějin zasahuje do často bolestivé současnosti (zmíněna je např. tzv. irská pojistka
v souvislosti s odchodem Spojeného království z Evropské unie).
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Kontextualizace se s ohledem na formát bakalářské práce se může na první pohled jevit jako
příliš široká. Autorka však dobrým slohem a redukcí na podstatné souvislosti dovede rychle
nasměrovat výklad k první třetině dvacátého století. Ještě předtím, než přikročí k přehlednému
popisu událostí vedoucí ke vzniku republiky, pojedná v kapitole 3.1 o aspektech irského
republikanismu. Následná deskripce Velikonočního povstání, první proklamace republiky či
Anglo-Irské války (viz kapitoly 4. a 5.) poskytují čtenáři základ pro vysvětlení dnešních
problémů na ostrově. Rozdělení irské společnosti je dobře vysvětleno zejména v kapitole
sedmé, kde nad rámec štěpení náboženského a regionálního přibývá dělení na příznivce a
odpůrce smlouvy mezi Irskem a Velkou Británií (viz 7. kapitola). Tento spor byl ostatně jeden

z aspektů vzniku stranického systému Irska. Možná je škoda, že přesahů do současnosti není
v práci více.

Shrnutí: Bakalářská práce Kateřiny Dolínkové je velmi zdařilá. Obsahově, stylisticky i
formálně ji považuji za nadprůměrnou. Autorka si vytvořila výborný základ pro další
zpracovávání této problematiky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm
„výborně“.
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