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                                    Posudek bakalářské práce 

 

 

Vojtěch Halama: IRA v prvních letech severoirského konfliktu. 

Irská republikánská armáda a její nově vzniklé frakce v letech 

1969–1972. Praha 2014, 91 stran. 

 

Během staletí prošel anglo-irský resp. britsko-irský antagonismus 

a s ním spojený konflikt mnoha, často velmi krvavými  peripetiemi. 

Cílem autora předložené práce bylo zmapovat, prezentovat a kriticky 

zhodnotit vývoj dramatické konfrontace v Severním Irsku v letech 

1969–1972. Pokud jde o strukturu práce, je nepochybně dobře 

promyšlená a vyvážená. V první  kapitole (Historické souvislosti) autor 

poněkud stručně, ale přesto v dostatečné míře rekapituluje vývoj vztahu 

Británie a Irska do Velikonočního povstání v roce 1916 resp. irského 

republikanismu do roku 1962. Ve druhé kapitole (IRA na rozcestí: 

1962–1969) je hodnocen vývoj Irské republikánské armády (IRA) 

v uvedeném období, kdy pod vlivem politizace a levicových tendencí 

došlo k rozkolu v IRA. Důsledkem onoho rozkolu byl vznik tzv. 

Prozatímní IRA, která se dále držela militantních tradic a právě její 

aktivity v Severním Irsku vedly k eskalaci konfliktu v letech 1969–

1972. Zhodnocení tohoto problému věnoval autor třetí, nejrozsáhlejší a 

nejvýznamnější kapitolu svého textu (Vzestup Prozatímní IRA), která je 

jádrem práce a přináší nejpozoruhodnější výsledky. Halama zde 

představuje profil, strukturu i ideologii organizace. S velkou znalostí 

věci hodnotí příčiny vzestupu vlivu PIRA i význam klíčových událostí 

v Severním Irsku pro celkový vývoj. Stranou neponechává ani problém 

podpory, jíž se PIRA  dostávalo ze zahraničí. Jakkoli je otázka této 

podpory nepochybně významná, bohužel je jí, alespoň dle mého soudu, 
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věnován jen poměrně malý prostor. Totéž je možno říci i v souvislosti 

s velmi stručnou poslední čtvrtou kapitolou (Oficiální IRA), která se 

zabývá další působností někdejšího křídla  preferujícího boj pouze 

politickými prostředky. 

Bez ohledu na shora uvedené dílčí výtky mohu konstatovat, že 

Vojtěch Halama předložil velmi kvalitní bakalářskou práci. Chtěl bych 

především ocenit jeho mimořádně rozsáhlou znalost zkoumané 

problematiky i odpovědné, kritické a nestranné posuzování jednotlivých 

událostí, problémů či například osobností. Připojená bibliografie je 

velmi rozsáhlá, bezesporu je odrazem zájmu o zkoumanou 

problematiku, autor neponechal stranou žádný z titulů, který má 

základní význam. Také z hlediska stylistického má práce velmi solidní 

úroveň a na rozdíl od většiny bakalářských resp. diplomových prací 

netrpí tradiční popisností. Vojtěch Halama nepochybně  prokázal 

požadovanou schopnost samostatné odborné práce, která v plné míře 

odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Předložený text 

doporučuji k obhajobě a navrhuji ho klasifikovat stupněm v ý b o r n ý. 

Poddubí, 15. srpna 2014 

 

 

                                                        Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 
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