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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Severoirský konflikt a aktuální štěpné linie – prostorová analýza   

  

Autor práce: Josef Král  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle a otázky jsou jasně formulovány a podloženy hypotézami.  

 

Práce s literaturou 

Literatura je vhodně zvolena, je zastoupena v česky i anglicky psané podobě. Rozsah literatury je 

spíše na úrovni DP.  

 

Metodika práce 

Metodologie je relevantně zvolena, její popis je uveden včetně limitů.  

 

Analytická část práce 

Zde autor pracuje s analýzou statistických dat, kde používá Spearmanův korelační koeficient. 

Výsledky jsou velmi dobře graficky prezentovány (grafy, mapy).  

  

Závěry práce 

Autor odpovídá na otázky, které byly v úvodu stanoveny. Kromě výzkumné otázky č.3 se potvrzují 

výzkumné hypotézy.    

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Student výborně pracoval s českou i cizojazyčnou literaturou, přesto je v práci několik 

formálních/stylistických/terminologických chyb: Překlep v samotném úvodu, nerozlišování významu 

kvůli a díky, terminologická záměna roajalisté a loajalisté (str. 15). 
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Jedná se o velmi kvalitní práci, které v mnoha ohledech převyšuje nároky kladené na bakalářskou 

práci. Její struktura je tvořena v první části poměrně obsáhlým historickým exkurzem do dějiny Irska, 

zaměřeným zejména na vztahy Anglií/Velkou Británií (některá klíčová historická období zde však i 

přes obsáhlost schází), druhá část práce je již analytického charakteru. V případě dalšího rozšiřování 

práce bych doporučoval se zaměřit více na zkoumání specifik volebních okrsků a interpretaci   

zjištěných korelací v širších souvislostech.     

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jakou roli hrály rodinné/příbuzenské vazby na Irsko u katolíků žijících v Severním Irsku 

během referenda o Brexitu (dohledatelné např. v médiích)?   

2. Jaké byly hlavní argumenty a volební sliby „probrexitových“ politických stran v Sev. Irsku? 

Jaké hlavní výhody mělo získat Sev. Irsko opuštěním EU spolu s UK? 

3. Proč v celé práci kromě odkazů v literatuře používáte jen název Londonderry?     

4. Podle jakých kritérií (např. nodálních, historických, fyz. geografických, cenzových) byly 

britskou správou vymezeny v Sev. Irsku volební okrsky, které jsou předmětem analýzy?   

 

Datum: 30.5.2021  

Autor posudku: Matěj Vrhel  
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