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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka ve své práci zkoumá problematiku, které v českém akademickém diskurzu není věnována příliš velká 

pozornost. Zabývá se vlivem irské katolické komunity ve Spojených státech na klíčové události v Irsku, které 

vedly ke zřízení nezávislého irského státu.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka prokázala, že je schopna adekvátně argumentovat. Spíše než o analýzu problému se jedná o jeho popis. 

Opírá se o dostatečné množství primárních i sekundárních zdrojů, které jsou kriticky zhodnoceny v úvodu práce. 

Struktura práce odpovídá jejímu zaměření. Nejdříve je představena irská komunita v USA a její postavení ve 

společnosti a hlavní irské organizace. Poté je pozornost věnována třem klíčovým událostem – Velikonočnímu 

povstání, irské válce za nezávislost a vzniku Irského svobodného státu, přičemž je popsán nejen průběh událostí 

v samotném Irsku, ale i zapojení irské komunity v USA do těchto událostí.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Formální stránka práce je v pořádku. Její jazykové zpracování by si ale zasloužilo větší pozornost. Práci by 

prospěla závěrečná korektura. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorka za použití dostatečného množství relevantních zdrojů naplnila stanovené cíle. Práce splňuje nároky 

kladené na tento typ prací. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Jakou roli hrála katolická církev ve vztazích mezi irskou komunitou v USA a Irskem? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci lze k obhajobě doporučit a ohodnotit stupněm velmi dobře. 

 

 

 

Datum:  10. června 2013       Podpis:  


