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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Alexandra Tomášková, Na cestě k nezávislosti. Příspěvek ke studiu anglo-irských 

vztahů ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století (1851-1914), diplomová práce, Ústav 

světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012, 144 stran 

 

Alexandra Tomášková si pro svoji diplomovou práci zvolila nanejvýš zajímavé, avšak 

současně náročné téma – analýzu vnitropolitického vývoje Irska, směřujícího pozvolna a 

krajně strastiplně k nezávislosti na Velké Británii. V této souvislosti je třeba říci, že se jedná o 

jedno z „velkých témat“ moderních obecných a světových dějin, jímž se zabývají především 

britští, irští a američtí historikové. O to cennější může být pohled zvnějšku, tj. analýza 

historičky, jež nepochází z prostředí, ve kterém je interpretace, respektive re-interpretace 

národních dějin (národně osvobozeneckého boje Irů za samostatnost či irského nacionalismu 

– záleží na úhlu pohledu) stále ještě „politikum par excellence“, ať už to jednotliví 

autoři/jednotlivé autorky přiznávají či nikoli.  

 

Alexandra Tomášková se – vcelku logicky – rozhodla pro chronologický výklad 

událostí, což je jeden z možných a akceptovatelných přístupů k dané problematice. Po 

poměrně rozsáhlém úvodu, ve kterém podrobně vysvětlila strukturu práce a pokusila se o 

rozbor použitých pramenů a literatury (škoda, že jde místy spíše o jejich pouhý výčet než o 

skutečný rozbor), nastínila v první kapitole nazvané Kořeny anglo (britsko)-irského 

nepochopení složitost anglo- (britsko)-irských vztahů od středověku (velmi stručně, což 

pokládám za správné) po 19. století (v tomto případě, což rovněž chválím, podstatně 

obsáhleji). Třebaže se toto shrnutí zdá být na první pohled jednoduchou záležitostí, ve 

skutečnosti tomu tak není, anglo-, respektive britsko-irské vztahy totiž prošly, zejména od 

tudorovského 16. a stuartovského 17. století, tolika nesmírně složitými peripetiemi, že i jejich 

stručný nástin, mohu-li tato slova v souvislosti s textem Alexandry Tomáškové použít, 

vyžaduje jejich velmi dobrou znalost a výtečnou orientaci v tématu. Jsem velmi rád, že mohu 

říci, že Tomášková ve své úvodní kapitole tuto znalost (včetně problematiky velkého 

hladomoru, jenž sehrál v irských dějinách 19. století naprosto klíčovou roli) mimo jakoukoli 

pochybnost prokázala.  

 

Druhá kapitola, nazvaná poněkud neobratně či ne zcela přesně Důsledky hladomoru, 

obsahuje ve skutečnosti – s mírnou nadsázkou řečeno – pokus o syntézu, analýzu irských 

dějin v 19. století, zejména jeho druhé poloviny, a to vývoje ekonomického, či, přesněji 

řečeno, ekonomicko-sociálního (zemědělská produkce a vývoj cen, nájem půdy), ale i 

demografického (zde se Tomášková kvalifikovaně zabývala mimo jiné problematikou 

manželství a rodiny), emigrace a sociálních dopadů hladomoru, počátkům irského průmyslu, 

nemluvě o analýze vlády a společnosti, tj. irské administrativy, a, v tomto případě poněkud ne 

zcela organicky, i irského školství. Většina analýz a formulací je přesná, především ty 

klíčové, v nichž Tomášková srovnává situaci v Irsku před velkým hladomorem a po něm, 

například když konstatuje, že „charakter britské vlády v Irsku se po roce 1850 nezměnil 
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(navzdory tvrzení některých historiků – M. K.) a zůstával v zásadě stejný jako v době vzniku 

unie…“ (s. 42) atd. 

 

Třetí, čtvrtá a pátá kapitola (Irský nacionalismus, Formování myšlenky irské 

autonomie a Krize hnutí Home Rule) jsou klíčové kapitoly diplomové práce. V první z nich 

Tomášková analyzovala trestní zákony, porobení Irů a boj o jejich emancipaci. Hned na 

začátku velmi správně konstatovala, že „zásadním mezníkem v dějinách Irska byla porážka 

jakobitského povstání v roce 1690 Vilémem III. Oranžským“ (s. 49); je tomu opravdu tak, 

právě od tohoto momentu se odvíjelo konečné porobení Irska Angličany (Brity). Následně 

pak Tomášková analyzovala rodící se irský „nacionalismus“ v britském „dlouhém 18. století“, 

včetně významného uvolnění trestních zákonů po roce 1778, což bylo „počátkem irské 

emancipace“ (s. 50). Na následujících stranách autorka rozebrala vznik vlasteneckých 

organizací (Society of United Irishmen) i jejich radikálních oponentů (Oranžský řád – Orange 

Order), povstání Wolfa Tona a jeho důsledky, působení Daniela O᾽Connella a hnutí Repeal, 

Nezávislou irskou stranu, feniánské hnutí atd., aniž jí uniklo něco podstatného. V následné 

čtvrté kapitole se pak Tomášková pokusila podrobně analyzovat problematiku Home Rule v 

její celé, takřka neobsáhnutelné složitosti. V této souvislosti se nemohla vyhnout „drtivému 

vlivu“ osobností, jakými byli především William Ewart Gladstone, Benjamin Disraeli, 

Charles S. Parnell a další, mnoha termínům, složitým zákrutám politického vývoje. Otevřeně 

přiznávám, že jsem při hodnocení bral v potaz nepopiratelnou skutečnost, tj. že tzv. „irská 

otázka“ (Irish Question) patří k nejsložitějším otázkám nejen britských, ale i evropských a 

potažmo světových dějin přelomu 19. a 20. století. S vědomím této skutečnosti pak musím 

napsat, že Alexandra Tomášková napsala navzdory drobným faktografickým chybám 

(například premiér Disraeli se jí jednou chybně objevuje jako liberál, vzápětí pak správně jako 

konzervativec; s. 141), dílčím interpretačním nejasnostem atd. velmi pěknou diplomovou 

práci, která si zaslouží ocenění. V této souvislosti ji chválím za to, že se neomezila pouze na 

studium bohaté, takřka nepřehledné odborné literatury, ale že pečlivě studovala i velmi 

rozsáhlé edice vydaných pramenů (za všechny musím uvést alespoň Bensonovu edici The 

Letters of Queen Victoria, Hansard či Irish Historical Documents 1172-1922 Curtise a 

McDowella).  

 

Závěry, ke kterým Tomášková dospěla (s. 133-135), mohu bez problémů akceptovat, 

ať už se jedná o hodnocení dopadů velkého hladomoru, o němž už ostatně byla řeč, o 

hodnocení Irish Republican Brotherhood či, ve finále, o komplexní problematiku irského 

nacionalismu nebo irské samosprávy (Home Rule). 

 

Po formální, tj. jazykové a stylistické stránce je práce Alexandry Tomáškové 

v pořádku; občasné gramatické lapsy (především v interpunkci) kvalitu textu nijak zásadně 

nesnižují. Práce je sice poněkud popisná, zejména v pasážích, věnovaných ekonomickým, 

respektive socio-ekonomickým záležitostem, místy je ale i čtivá a opravdu dobře napsaná.  
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S ohledem na všechny výše zmíněné skutečnosti jsem dospěl závěru, že diplomka 

Alexandry Tomáškové splňuje nároky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení práce: „výborně“.  

 

 

 V Praze, 28. srpna 2012 

  

 

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


