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Posudek na bakalářskou práci  
 
 

Markéta Nováková: Velikonoční povstání v Irsku  
 
 
Předložený text bakalářské práce se věnuje přípravě a průběhu irského tzv. Velikonočního 
povstání v Dublinu z roku 1916. Cílem autorky bylo zhodnotit význam povstání v dobovém 
kontextu britské správy a událostí první světové války, přičemž nedílnou součástí záměru byla 
snaha prověřit, zda motivace a zájmy aktérů povstání jsou srovnatelné s názory představitelů 
českého a slovenského hnutí odporu (Masaryka, Beneše a Štefánika), které ve svém důsledku 
ovlivnily utvoření první Československé republiky. Autorka se pokusila prověřit, zda je vhodné a 
opodstatněné činit určité paralely mezi zájmy účastníků irského povstání proti britské správě a 
názory předních představitelů boje za národní zájmy Čechů a Slováků, které směřovaly 
k posilování představy o nutnosti vytvořit samostatný Československý státní celek.  

Pro svou analýzu autorka rozčlenila práci do dvou odlišných částí. První, obsáhlejší jak 
tematicky, tak rozsahem, zahrnuje vlastní irské povstání. Autorka koncipovala tuto část práce jako 
souvislý, byť z pochopitelných důvodů rozsahem omezený, výklad postupně se tvářejících vazeb 
mezi Irskem a Anglií, resp. Británií, který ji slouží jako odrazový můstek k vymezení příčin povstání 
a hledání důvodů jeho neúspěchu. Odpovídající prostor je věnován samotnému průběhu povstání 
a relevantním informacím o aktérech a motivacích jednotlivých účastníků akce včetně rozporu 
v dobovém hodnocení povstání samotnými irskými protagonisty a obyvatelstvem. Autorka rovněž 
odpovídajícím způsobem zdůvodňuje následně odsuzovaný tvrdý postih aktérů britskou stranou a 
zdůrazňuje, do jaké míry provedení poprav proběhlo jako výsledek vládou přijatého rozhodnutí či 
iniciativy konkrétních osob. Čtenář tak má možnost seznámit se v ucelené, rozsahem 
odpovídajícím souhrnu s celou událostí i jejími důsledky pro Iry.  

Přesto je v některých popisných částech text poněkud nesrozumitelný a vyžadoval by 
preciznější formulace. Nejzřetelněji se to projevuje v souvislosti s odkazy na volební právo a jeho 
rozšíření. Z textu je naprosto nesrozumitelné, co má autorka na mysli, pokud hovoří o volebním 
právu na sklonku 18. století, podobně ani tvrzení, že roku 1832 došlo k „obnovení“ pasivního 
volebního práva, není srozumitelné a bez bližšího vysvětlení lze tento výrok označit za nepravdivý. 
Podobně tvrzení o „odnětí volebního práva“ (s. 20 elektronické verze textu) není v daném 
kontextu vysvětleno. Příčiny těchto nejasností lze nesporně spatřovat v nedostatečném důrazu na 
sociální stránku analýzy. Autorka se zcela vyhýbá jakémukoli, byť jen letmému, náznaku této 
problematiky. Podobně je nesrozumitelné, ne-li zavádějící, že autorka dělá rovnítko mezi vládu a 
volební právo.  
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Druhou část práce tvoří začlenění povstání do širšího kontextu, v tomto případě snaha 
porovnat zájmy a postoje irských nacionalistů podílejících se na přípravě a průběhu povstání 
s názory a postoji předních představitelů československého zahraničního odboje, a to především 
T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. Tato část práce je povýtce deskriptivní a výběrem 
zdrojů spíše náhodná, ale lze ocenit, že se autorka pokusila alespoň ve stručnosti připomenout 
z jejího pohledu hlavní a relevantní názory těchto osobností a ukázat, v čem a do jak míry se od 
radikálních postojů irských nacionalistů lišily. Je otázkou, do jaké míry bylo možné v rámci 
bakalářské práce propracovat právě tuto rovinu „analýzy“, ale s přihlédnutím k záměru práce lze 
tuto jak rozsahem, tak hloubkou pohledu omezenou část přijmout jako dostatečně 
propracovanou. Autorka zjevně neměla v úmyslu podrobně porovnat názorové postoje obou 
„skupin“ stoupenců národní autonomie a svébytnosti.  

Za informativně přínosnou lze naopak pokládat snahu začlenit do studie informace o tom, 
jak český, resp. na českém území vycházející tisk na irské Velikonoční povstání reagoval. Autorka 
uvádí základní přehled údajů, které se v různých tiskovinách objevovaly, ukazuje, co se o povstání 
mohli čeští, resp. němečtí (a snad i slovenští) čtenáři dozvědět. Jistým nedostatkem této části 
práce ale je, že autorka neanalyzuje, ba ani se o to nepokouší, o jaké noviny se jednalo, tedy kdo 
byl vydavatelem, jakou myšlenkovou a sociální skupiny dané noviny v dobovém kontextu 
reprezentovaly, tedy k jaké čtenářské obci se obracely, kdo byl předpokládaným příjemcem 
informací. Rovněž kategorizace informací chybí – z textu není zřejmé, zda a v jakém rozsahu se 
jednalo o pouhé zprávy či komentáře, kdo byl jejich autorem apod. (například rozsáhlejší zmínky o 
publikovaných názorech V. I. Lenina bez tohoto začlenění jsou z mého pohledu neúměrně 
nadhodnocené a v důsledku chybějícího dobového a kontextuálního začlenění se vzpírají 
jakémukoli zhodnocení). Chybí zdůvodnění výběru a utřídění informací a v důsledku toho je i 
zhodnocení informačních kvalit a možností daných údajů minimální. Výběr tiskových zdrojů tak 
působí spíše jako nahodilá sonda, jako náznak problému a jeho přítomnosti, resp. nepřítomnosti 
ve veřejném diskursu té doby. I přes tuto metodologickou výtku lze autorčinu snahu o překročení 
pomyslných irských či britských hranic povstání směrem k dobové reflexi celé události v českém 
prostředí vidět jako přínosnou, a to i vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci.   

Shrnu-li základní dojem týkající se zaměření a obsahového zpracování předložené 
bakalářské práce, mohu text, byť s jistými obsahovými a metodologickými výhradami, označit za 
přijatelný. Práce je strukturována přísně logicky, a to s ohledem na výkladový charakter. Text není 
přetížen daty, autorka prokázala schopnost odpovídajícím způsobem volit vhodné a nezavádějící 
údaje, přijatelným způsobem popisuje konkrétní události; text doplňují i vhodně zvolené 
dokumenty z archivů. Zmíněné nedostatky metodologického rázu je nutné připomenout, ale není 
nezbytné je výrazně zohlednit v hodnocení bakalářské práce.  

Mnohem závažnější jsou však jiné, pro bakalářskou práci nepřijatelné a do hodnocení 
nutně vstupující autorčiny prohřešky. Jimi jsou jednoznačně prohřešky gramatické. Nehodlám 
zahltit posudek výčtem všech odlišností mezi gramatickými pravidly českého jazyka a autorčinými 
verzemi psaní (stranou ponechám překlepy typu „Balfast“, s. 26), ale dovolím si alespoň 
připomenout, že výraz „milně“ (s. 20, 50) či „ženskými oddíli“ (s. 40), je spíše letmou ukázkou 
takovýchto nedostatků textu jako celku. Mnohem častěji se v práci objevují problémy ve shodě 
podmětu s přísudkem. Podobně neadekvátní jsou i četné prohřešky proti běžnému psaní velkých 
písmen: spojení „Rakouská propaganda“ či „Anglikánská církev“ nebo „Rakouský národ“ odkazují 
nejspíše k přejímání grafické podoby běžné v angličtině. Předpokládám, že kdyby si autorka svůj 
text před odevzdáním přečetla, určitě by se jí podařilo tyto „nesrovnalosti“ odstranit. Takto ale 
nemohu jinak, než trvat na tom, aby závěrečné hodnocení práce zohlednilo gramatickou 
nedostatečnost přinejmenším snížením známky.  
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I přes výše zmíněné gramatické a z mého pohledu závažné nedostatky doporučuji práci M. 
Novákové k obhajobě, neboť co se struktury a zpracování zvoleného tématu týká, práce dle mého 
názoru splňuje základní požadavky kladené na práci bakalářskou. Známkové hodnocení 
ponechávám zcela na rozhodnutí komise.    
 
 
V Praze, dne 23. 7. 2010      
 
 
 
 
doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.  
katedra politologie IPS FSV UK 
U kříže 8, 153 00 Praha 5 


