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Bakalářská práce Davida Řeřichy by se měla, jak napovídá její název. "v době 

Troubles", zřejmě zabývat obdobím severo irských dějin, tj. od pozdních 60. let 20. století do 

dubna 1998, kdy byla uzavřena tzv. Belfastská smlouva. Historikové totiž termín troubles 

používají při analýze teroristických aktivit, etnického konfliktu či občanské války (záleží na 

úhlu pohledu), jež v té době na území Severního Irska probíhala; Britové takto označovali 

také tzv. "irské události" v letech 1916-1922. Základní problém Řeřichovy práce spočívá 

v tom, že termín troubles, který by si jistě zasloužil český překlad (když už jej autor chce 

používat v angličtině, měl by ho dát do uvozovek či psát v kurzívě), nikde nedefinuje a 

nestanovuje, jakým obdobím severo irských dějin se vlastně bude zabývat. Čtenář to v zásadě 

nepozná ani po přečtení více než stovky stran textu, protože se autor v jednotlivých kapitolách 

věnuje irským dějinám nejen v celém 20. století, ale i ve stoletích předchozích, což se na 

kvalitě předložené práce ne zcela příznivě odráží. 

Řeřicha rozčlenil svou bakalářskou práci do 13 kapitol - její struktura je ale poměrně 

nejasná a čtenář se v ní nesnadno orientuje. Také některé názvy kapitol zcela neodpovídají 

obsahu. Například 4. kapitola, nazvaná "Průmyslová revoluce a vzestup Ulsteru", je poněkud 

zavádějící, protože se o průmyslové revoluci zmiňuje jen ve dvou úvodních odstavcích a poté 

analyzuje hospodářství Severního Irska v průběhu 20. století. První kapitola (fakticky druhá, 

protože první je úvod) je jakýmsi vstupem do irské problematiky na počátku 20. století, 

zabývající se anglo (britsko)-irským konfliktem v letech 1916-1922, jejímž výsledkem byl 

vznik Irské republiky. Třetí kapitola mapuje historický vývoj Ulsteru, na jehož území dnes 

leží většina Severního Irska, a vrací se tak k počátkům irského problému od 17. století do 

počátku první světové války. Čtvrtá kapitola se navzdory svému nepřesnému názvu fakticky 

věnuje hospodářskému vývoji Ulsteru od 19. do 20. století a je tedy jen stručným pohledem 

do této velmi složité problematiky. V páté kapitole autor analyzuje institucionální strukturu 

Severního Irska, politické uspořádání (politické strany), náboženské a nacionální poměry 

v letech 1921-1966. V šesté kapitole se věnuje severo irské společnosti - školství, kultuře, 

fenoménu politických graffiti, sportu apod. Sedmá kapitola je nesmírně zajímavým pokusem 



o komparaci dvou významných severo irských měst - Belfast a Derry. Ve zbylých kapitolách 

se autor v zásadě věnuje - a je třeba říci, že poměrně zdařile - vývoji Severního Irska od 60. 

let do počátku 80. let. Mám-li shrnout kvalitu zpracování jednotlivých kapitol, musím 

konstatovat, že autor si vzal poměrně "velké sousto". Bakalářské práci by prospělo, kdyby se 

její autor více soustředil na jedno nebo dvě klíčová témata a analyzoval je důkladněji. Bylo by 

to jistě prospěšnější než se poměrně vágně vyjádřit k dějinám Irska a Severního Irska od 17. 

století do současnosti. 

Řeřichova práce se opírá o poměrně širokou škálu odborné literatury, i když je potřeba 

poznamenat, že by jí nesporně prospěla návštěva britských a irských knihoven. Práci by 

rovněž prospělo, kdyby se autor seznámil alespoň s některými důležitými vydanými prameny. 

Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Řeřichovy práce je vcelku na slušné úrovni 

(je pravdou, že i na stylistice by mohl autor více zapracovat), což platí i o velmi dobrém 

poznámkovém aparátu. Bakalářskou práci Davida Řeřichy navzdory výše zmíněným výtkám 

doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm ............................................. . 
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