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Diplomantka se ve své práci pohybuje na pomezí historiografie a politické vědy. I když je 

převážná část textu zaměřena na starší dějiny Irska, ve skutečnosti řeší současné problémy 

ostrova v důsledku tzv. Brexitu. V úvodu práce (s. 9–13) je nejprve pojednáno o složitém 

názvosloví vztahujícím se k reáliím ostrova, stručně představuje komplexitu společenských 

štěpení a připomíná, jak sto let staré politické rozhodnutí rezonuje v dnešní době. Stručně 

shrnuje stav bádání na dané téma (s. 12). Výzkumná otázka je bohužel formulována implicitně.  

Historická kontextualizace v první kapitole je sice extenzivní, ovšem pro výstavbu dalších částí 

textu nezbytná. Autorka dobře propojuje historické souvislosti se současnou politikou paměti, 

stranickým systémem, společenskými štěpeními i se spory ohledně hranic. K tomu slouží též 

druhá kapitola zabývající se problematikou irské státnosti od přelomu 19. a 20. století, 

podrobným popisem vzniku politických institucí (podkapitola 2.1) a politických stran 

(podkapitola 2.3).  

Ve třetí kapitole diplomantka podrobně mapuje diskuse o vnitřním rozdělení ostrova, vysvětluje 

aspekty irského nacionalismu a popisuje úlohu IRA a Sinn Féin. Počínaje čtvrtou kapitolou se 

dostává k jádru práce. Kateřina Dolínková nejprve představuje legislativní aspekty rozdělení 

ještě v podmínkách britské nadvlády (podkapitola 4.1), následně se zaměřuje na problematiku 

hranic a statusu vznikajícího nezávislého státu (podkapitola 4.3). Součástí je též představení 

účinků volebního systému jednoho přenosného hlasu. Pátá kapitola podrobně popisuje 

organizační a funkční aspekty hranice. 

Otázce Brexitu je věnována kapitola šestá. Nejprve jsou popsány aspekty přistoupení Velké 

Británie a Irska k ES. Následně autorka shrnuje nejdůležitější reálie tzv. „neregulérní války“ a 

aspekty tzv. Velkopáteční dohody (podkapitola 6.2). Následně je přehledně popsán tzv. Brexit 

– kampaně před samotným referendem, jeho výsledky (se zvláštním důrazem na Severní Irsko) 



a zejména tzv. Severoirský protokol (podkapitola 6.6). Kolize Velkopáteční dohody s procesem 

vystoupení Británie z EU je pak poutavým a přehledně zpracovaným tématem zbytku šesté 

kapitoly. V kapitole sedmé se autorka zaměřuje na některé současné aspekty irské politiky.    

 

Diplomovou práci Kateřiny Dolínkové považuji za zdařilou. Je zpracována se zápalem pro téma 

a se znalostí látky. Kvalitní je i po stylistické stránce. Oceňuji zpracování vývoje stranické 

politiky. Kritiku si zaslouží fakt, že text místy působí příliš deskriptivně, analytická stránka 

práce je potlačena. Rovněž si lze představit širší využití současné literatury o Brexitu.  

Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení stupněm velmi dobře (2).     

 

V Praze dne 31. 8. 2022     Martin Štefek     


