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Oponentský posudek

Markéta Nováková si vytkla za cíl zkoumat Velikonoční povstání v Irsku (1916) v kontextu

národního boje Irů za sebeurčení a porovnat irské usilování o svobodu s obdobnými snahami

českými. Autorka srovnává irský a český boj za samostatnost a hledá společné prvky těchto

dvou nacionálních hnutí 19. a prvních dvou dekád 20. století.

V první části své práce popisuje Markéta Nováková anglo-irské vztahy od 12. století,

postupující závislost Irska na Anglii a počátky irského národního obrození. Tato kapitola je

z pochopitelných důvodů stručná, autorka se zastavuje pouze u klíčových událostí vývoje.

Přesto by mohlo být zmíněno více, například Statuta z Killkeny (1367), jež upravovala

postavení Angličanů v Irsku a snažila se zabránit jejich poirštění. Více zarážející je jen více-

méně letmé zmínění nejvýznamnějšího zakladatele irského národního hnutí Daniela

O'Connella. V autorčině pojetí se tento národní hrdinajeví spíše jako nepříliš úspěšný politik.

Druhá kapitola bakalářské práce se zaměřuje na kořeny a přípravu Velikonočního povstání,

třetí kapitola na popis povstání samého ajeho bezprostředních důsledků. V těchto dvou

kapitolách leží jádro práce a je jim také věnováno nejvíce stran. Autorka zkoumá příčiny, jež

vedly k povstání, a popisuje jeho přípravu a průběh během velikonočního týdne 1916. Čtenáře

seznamuje s hlavními aktéry povstání a dokládá, jak jejich popravy zcela zvrátily pohled Irů

na povstání, které nejprve nemělo mnoho sympatizantů. Velikonoční povstání, či spíše jeho

kruté potrestání, vedlo k podpoře nároku na plnou nezávislost ostrova na britském impériu a

ve svém důsledku pak k vyhlášení samostatného irského státu.

Spíše jako doplněk než plnohodnotné srovnání s irským bojem za svobodu se jeví závěrečný

oddíl věnovaný ohlasům Velikonočního povstání v dobovém českém tisku a v prostředí

českého zahraničního odboje za 1. světové války. Slibovaného srovnání irské a české cesty ke

svobodě se čtenář nedočká, náhradou je mu však nabídnuto zamyšlení nad otázkou, proč

Velkonoční povstání nenašlo podporu u českého zahraničního odboje. I tato zdánlivá epizoda

z dějin zniku České republiky patří k demýtizaci našich národních dějin.



Oceňuji, že si autorka vybrala pro svou bakalářskou práci téma irských dějin a irské cesty

k samostatnosti. Jde o témata v českém prostředí nepříliš známá. Markéta Nováková se

s látkou své práce vyrovnala poměrně dobře, i když nedostála původně zamýšlenému

porovnání dvou národnostních hnutí na periferii Evropy počátku 20. století.

Autorka má občas problém s formulacemi nebo možná spíše s přepisováním v počítači. Jinak

by asi nevznikly věty typu: a tak se posádce v GPO jen párkrát vystřelila, zmateně utekli (s.

37). Také gramatika by zasloužila vypilování-chyby typu s cíly, milně ( 2x) III, muži se mohly

by se neměly na vysoké škole vůbec vyskytovat.

Přes uvedené výhrady hodnotím práci Markéty Novákové jako poměrně kvalitní a doporučuji

ji k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit stupně velmi dobře.
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