
Posudek školitele 
Severní Irsko v době Troubles, politika a společnost. 

David ŘEŘICHA 
Bakalářská práce, FF UK, Praha 2008 

D. Řeřicha si za téma své bakalářské práce zvolil poměrně závažnou a v českém prostředí 

spíše zanedbávanou problematiku - zápasy o národní sebeurčeni a nezávislost severního Irska 

ve 20. století. Daným tématem se p. Řeřicha zabývá dlouhodobě - vlastně od své 

proseminámí práce, v níž se zaměřil na vytyčeni základních konf1iktnich linií, až po 

předloženou bakalářskou práci, kde se snaží poskytnout ucelený obraz vývoje severoirského 

konfliktu ve 20. století (s důrazem na 60. léta). 

Dlouhodobost jeho zájmu o severoirskou otázku neznamenala systematičnost jeho práce - p. 

Řeřicha v průběhu svého zkoumáni vědomě rezignoval na metodologické inovace (např. 

mikropohled, jemnou analytiku sociálních hnutí, proměny identit apod.) i na interpretaci 

pramenů (ve vztahu k pramenům však nutno podotknout, že kromě klíčových tiskovin, jejichž 

starší ročníky dnes lze najít na internetu, je z pražské perspektivy k severoirským pramenům 

velmi obtížný přístup). Abych nebyl nespravedlivý, p. Řeřicha na tyto dva aspekty historické 

práce nerezignoval zcela: v předloženém textu se například nachází vcelku pěkný pokus o 

komparaci měst Belfast a Derry - a to zejména s ohledem na hospodářský a sociální vývoj 

těchto měst, najehož pozadí mohl p. Řeřicha usuzovat na místní rozdíly v eskalaci konfliktů. 

Jistou nepřístupnost vůči podnětům, které by ho vedly k hlubšímu analytickému přístupu, 

vyvážil p. Řeřicha (a) tím, že konflikt v severním Irsku představil v delším časovém záběru, 

čímž čtenáři otevřel možnost sledovat hlavni vývojové trendy, a (b) vcelku přehledným 

členěnim práce, která postupuje bez zbytečného "klopýtáni" a vypráví o hlavních aktérech

aťsi kolektivních (zájmových uskupenich, stranách, teroristických organizacích apod.) či 

individuálních (významných osobnostech). Nadto bych v závěrečné fázi projektu ocenil i tu 

skutečnost, že (i) p. Řeřicha nakonec prokázal mnohem pečlivější práci s poznámkovým 

aparátem, než tomu bylo dříve, (ii) doplnil řadu nezbytných věcí (např. krátké zhodnocení 

sekundární literatury v úvodu, přehlednější strukturu závěru) a vypustil jiné prvky (wikipedii 

v ponámkách) a konečně (iii) že ve svém textu poněkud upozadil své osobni sympatie 

vůči IRA, takže výsledný text nakonec nevyznivá tak stranicky, jak tomu bylo dříve. 

Domnivám se, že přeložená práce se navzdory všemu, co zde nebylo plně zhodnoceno, může 

stát předmětem obhajoby. 
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