
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

1 

 

 Posudek vedoucího diplomové práce 

  

 Makaj, Michal, Irská ústava z roku 1937. Cesta od Irského svobodného státu 

k Irsku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin, 99 stran 

rukopisu + přílohy. 

 

Michal Makaj si zvolil jako téma své diplomové práce analýzu procesu vytváření 

druhé irské ústavy v roce 1937. Dle autora zcela správně tato událost znamenala důležitý 

moment v dějinách ostrovního státu. Irsko mělo sice již ústavu vytvořenou v roce 1922, ale 

značná část politiků Irského svobodného státu nebyla s tímto dokumentem spokojena, protože 

příliš spojoval jejich stát s Velkou Británií.  

 Několik kritických poznámek bych měl ke struktuře práce. Začal bych úvodem, kde 

schází mnohem hlubší analýza sekundární literatury, která k tématu existuje a kterou autor pro 

svoji diplomovou práci použil. Tato nedokonalá analýza pak vede k tomu, že autor využívá 

práce převážně jedné metodologické školy a nijak nehodnotí, jak se na danou problematiku 

dívají i další historické proudy. Dokonce by stálo i za to srovnat, jak se na danou 

problematiku dívají britští a irští historikové. Co se týče pramenů, autorovi jsem doporučoval 

podívat se na dostupné dokumenty The National Archives v Kew v Londýně, kde je část těch 

nejdůležitějších pramenů přístupná online. Diplomant se také dle mého názoru až příliš 

věnoval událostem po občanské válce, vývoji irské společnosti a mnohem méně pak procesu 

vytváření druhé irské ústavy, což jsem autorovi vyčítal již v diplomovém semináři.  

Michal Makaj rozdělil svoji diplomovou práci do pěti kapitol. V první z nich se 

věnoval válce za nezávislost a občanské válce, ve druhé kapitole analyzoval roli Sinn Féin a 

politickou situaci v Irsku po občanské válce. Věnoval se zastáncům a odpůrcům Smlouvy, 
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stejně tak si všímal sociálních problémů Irského svobodného státu a rozkolu Sinn Féin a 

vzniku Fianna Fáil. Třetí kapitola se věnuje období vlády Fianna Fáil. Zde Makaj řeší 

nespokojenost s první ústavou a situaci v Irském svobodném státě ve třicátých letech 20. 

století. Další dvě kapitoly se již věnují přípravě respektive podobě druhé ústavy z roku 1937. 

Velmi důležitou kritickou připomínku mám k závěrečné podobě diplomové práce, 

která je dle mého názoru „příliš uchvátaná“. Autor měl na její finální podobě ještě více 

zapracovat. To je nejpatrnější na formální stránce práce a ve stylistice. V práci zůstala řada 

problematických pasáží, v nichž není úplně jasné, co tím autor myslí. To je dané také tím, že 

autor některé termíny a pojmy dále nevysvětluje. Jako příklad uvádím například tvrzení ze 

strany 30: „Když lidé nereagovali s předpokládaným zápalem, zklamání u mas a hněv 

předcházely sebekritice.“ Co tím autor myslel? Podobných tvrzení lze najít v diplomové práci 

mnohem více. Stejně tak v práci zůstaly překlepy, jistá „uchvátanost“ je patrná i u 

poznámkového aparátu. 

Co se týče finálního hodnocení práce, myslím si, že diplomová práce Michala Makaje 

má hodně nedostatků, které by bylo třeba dopracovat. Po delším rozhodování jsem se ale 

přiklonil k tomu, že diplomová práce Michala Makaje ještě splňuje nároky, které jsou kladeny 

na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučím k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby 

navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm dobře. 

 

V Praze, 2. 9. 2014 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 


