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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Halama, Vojtěch, IRA v prvních letech severoirského konfliktu: Irská 

republikánská armáda a její nově vzniklé frakce v letech 1969-1972, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin, Praha 2014, 91 stran rukopisu. 

 

Vojtěch Halama si jako téma své bakalářské práce vybral stále velmi aktuální 

problematiku Irské republikánské armády a jejích nově vzniklých frakcí na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 20. století. I když na Britských ostrovech na toto téma vznikla 

řada studií a publikací, v našem prostředí se jedná o poměrně málo sledovanou problematiku. 

Cíl práce je v úvodu stanoven jasně, autor chtěl „vysvětlit ranou Prozatímní IRA v kontextu 

dějin britsko-irských vztahů a analyzovat její činnost během první, pro republikány kriticky 

důležité etapy konfliktu v Severním Irsku, tj. v letech 1969-1972“ (strana 9).   

 

Struktura bakalářské práce je logická. Již z úvodu je patrné, že autor dané 

problematice rozumí. Velmi přesvědčivě zde totiž rozebral použitou literaturu a současně 

vysvětlil hlavní pojmy a problémy, které se studiem tohoto tématu souvisí. Následující dvě 

kapitoly jsou jakýmsi uvedením do problematiky. První se věnuje historickým souvislostem 

konfliktu, druhá pak analyzuje obrat v přístupech IRA a její úlohy na cestě k severoirskému 

konfliktu. Hlavní částí práce je třetí kapitola, nazvaná „Vzestup Prozatímní IRA“, v níž autor 

představil profil této organizace a věnoval se jejímu působení v analyzovaném období. 

Poslední kapitola se věnuje tzv. Oficiální IRA. Jak píše autor správně v úvodu své práce, její 

význam byl poměrně malý, proto ji nevěnoval tak velkou pozornost. 
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S radostí musím poznamenat, že práce Vojtěcha Halamy daleko přesahuje rámec 

bakalářské práce. Nemyslím tím pouze rozsah, ale i její kvalitu. I z toho důvodu nemám 

v posudku žádnou kritickou poznámku a budu pouze chválit. Autor využil většinu 

relevantních zdrojů k dané problematice, v práci dále využil dostupné primární prameny. 

Současně musím Halamu pochválit za to, že práce má vysokou odbornou úroveň a přitom si 

zachovává čtivost. Stejně i po formální a jazykové stránce je práce na vysoké úrovni. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že bakalářská práce Vojtěcha Halamy splňuje (a v mnohém převyšuje) 

všechny náležitosti pro tento typ kvalifikační práce, proto ji s velkou radostí doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji ji ohodnotit klasifikačním stupněm výborně.   

 

V Praze, 5. září 2014 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


