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Diplomantka Kateřina Dolínková předložila k obhajobě diplomovou práci s názvem „Příčiny a 

důsledky rozdělení irského ostrova“ zabývající se – jak již název prozrazuje – stanovení hranice 

mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Autorka si vytkla za cíl probádat, co k rozdělení 

ostrova vedlo a jaké negativní a pozitivní důsledky to ostrovu přineslo. 

Autorka zvolila jako metodu práce historickou analýzu. Pracuje s prameny i sekundární 

literaturou a její text analyzuje historické okolnosti ze sociálního i kulturního pohledu, nejen 

ekonomického. Autorce se podařilo načrtnout celistvý obraz společnosti, která žila na irském 

ostrově, a akcentuje sociální konflikt, který v důsledku vedl k rozdělení ostrova. Celkově je 

práce zpracována poctivě a pečlivě. Oceňuji podrobné vysvětlení pojmů na začátku práce, 

respektive objasnění kategorií jako katolíci nebo protestanti, které mají širší kulturně-

společenský příznak, nejen náboženský. Rovněž vítám poznámkový aparát rozsáhlejšího rázu 

než je u diplomových prací běžné. Doplňující poznámky pod čarou, citáty v úvodu každé 

(pod)kapitoly a obrazové přílohy jsou skvělým ozvláštněním práce, které čtenáři poskytují 

zajímavé detaily k tématu a umožňují lepší porozumění problematice. Obecně velmi oceňuji 

zápal autorky pro téma.  

K práci mám jen drobné výtky. V jinak formálně dobře zpracované práci by si 

zasloužilo sjednotit formát citací pod čarou a pečlivěji zpracovávat jejich podobu podle vybrané 

citační normy. V závěrečném seznamu literatury chybí některé údaje k použitým zdrojům 

(např. čísla stránek u článků). Větší výtka směřuje k citaci elektronických zdrojů (26 položek), 

u nichž u všech je uvedeno jako datum citace 25. 7. 2022. Pochybuji, že by autorka během 

jediného dne pracovala se všemi články, které jsou citovány kontinuálně v celé práci, takže se 

nejspíš jedná o chybu při zpracovávání závěrečného seznamu literatury. Co se týká samotného 

textu bylo by zajímavé nesoustředit se jen na zahraniční (anglojazyčné) publikace britských a 

irských autorů, ale podívat se i na českou produkci a jakým způsobem akcentuje česká věda 

problematiku rozdělení irského ostrova.  

Nicméně prezentované výtky nejsou zásadního charakteru a práce splňuje všechny 

nároky, které se kladou na tento typ závěrečných prací. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2022       Mgr. Tereza Soušková  

 


