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Moderní irské dějiny v evropském kontextu 

Mgr. Vojtěch Halama (vojtech.halama@ff.cuni.cz) 

Pondělí 17:30–19:00       Učebna P209 

 

 

Anotace 

Předmět si klade za cíl představit a kontextualizovat vybrané 

aspekty moderních irských dějin v širší perspektivě 

mezinárodních a transnacionálních procesů 20. a 21. století 

(revoluce a kontrarevoluce, krize liberalismu, studená válka, 

sekularizace, evropská integrace, globalizace atd.). Nabídne tak 

nejen vhled do historie irského ostrova, a to včetně Severního 

Irska, ale také zdůrazní význam komparativní a transnacionální 

perspektivy pro zkoumání národních dějin. Celkový přehled 

politických dějin obsáhnou již první dvě hodiny, další 

přednášky budou orientovány tematicky.  

 

Absolvent předmětu umí rozlišovat nostalgické a ideologické mýty od irské historické 

skutečnosti, rámcově se orientuje v moderních dějinách irského ostrova, vnímá je jako součást 

širšího (ostrovního, evropského, globálního) vývoje a dokáže použít irský případ např. pro vlastní 

komparativní studii. 

Evaluace předchozích ročníků:  

https://hodnoceni.ff.cuni.cz/results/evaluation/winter-term-20202021/course/20aAHSV10654p1  

 

Atestace 

Zápočet (2 kredity)  

- Docházka (možné 3 absence), je možné nahradit další písemnou prací (viz dále) 

- Recenze na vybranou tematickou monografii či odborný článek (3 normostrany, 

podrobnosti viz dále) 

Zkouška (4 kredity) 

- Docházka (možné 3 absence), je možné nahradit další písemnou prací (viz dále) 

- Písemná práce s poznámkovým aparátem (10 normostran, min. 5 akademických zdrojů, 

podrobnosti viz dále) 

Případná distanční výuka 

Pokud dojde k omezení prezenční výuky, bude předmět po nezbytnou dobu vyučován formou 

online přednášek ve stejný čas prostřednictvím programu MS Teams dostupného všem 
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studentům Karlovy univerzity. Organizační podrobnosti studenti obdrží prostřednictvím e-mailu 

na adresu, kterou mají uvedenou v SIS.  

Více informací k MS Teams naleznete na https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-

learningu/ms-teams/, program je možné spustit v prohlížeči či stáhnout jako aplikaci.  

Docházka zůstane i v takovém případě součástí atestace. Vzhledem k doporučení vedení 

univerzity však nabízím možnost nahradit docházku další písemnou prací, nejlépe 

vypracovanou v průběhu semestru. 

 

Témata přednášek 

1. Úvod do moderních irských dějin: charakteristické rysy, historiografie, bibliografie 

2. Přehled irských politických dějin ve 20. a 21. století 

3. Irsko a první světová válka 

4. Příčiny přetrvání meziválečné irské demokracie 

5. Mezinárodní postavení Irska v letech 1922–1949: britské dominium či „republika ve 

všech ohledech kromě jména“? 

6. Irská ekonomika a emigrace po roce 1945 v evropském kontextu 

7. Sociální stát, občanská práva a pozice katolické církve po druhé světové válce 

8. „The Best of Decades“: Irský ostrov a fenomén šedesátých let 

9. Úvod do konfliktu v Severním Irsku 

10. Severní Irsko v mezinárodních kontextech 

11. Irsko, studená válka a evropská integrace 

12. Irsko ve víru globalizace od 90. let do současnosti 

13. Irské státní komemorace jako součást procesu „krize paměti“ 

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-learningu/ms-teams/
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Požadavky na závěrečné eseje 

• Charakter, téma, délka a zdroje 

o Zápočet: recenze na vybranou tematickou monografii či odborný článek 

o irských dějinách po roce 1912 (3 normostrany) 

o Zkouška: písemná práce s poznámkovým aparátem (10 normostran, min. 

5 akademických zdrojů); Okruh témat: Irsko jako součást širších procesů 

(politické, ekonomické, sociální, kulturní atd.) – jeho úloha v nich, nebo naopak 

jejich projevy v Irsku; možná také srovnávací studie, irské mezinárodní vztahy 

o Písemná práce, kterou je možné nahradit docházku: Písemná práce 

s poznámkovým aparátem na téma jedné z přednášek kurzu (7 normostran) 

• Odevzdání 

o Eseje nahrávejte elektronicky do SISu (Studijní mezivýsledky → vyberte tento 

předmět → nahrajte do příslušné kolonky) 

o Budou vypsány tři termíny, ve kterých budou eseje hodnoceny. Třetí termín bude 

zároveň nejzazším možným termínem odevzdání. 

• Každý esej musí obsahovat: 

o Název ve formě plné citace recenzovaného textu (zápočet) nebo název písemné 

práce (zkouška) 

o Jméno autora (vás) 

o Počet znaků 

o Čísla stránek 

o Řádný úvod a závěr 

o Citace dle řádné citační normy; případně bibliografie 

• Hodnocení závěrečných písemných prací (za zkoušku): 

o Výsledná známka se vypočítává průměrem následujících pěti dílčích aspektů 

hodnocených 1–4. Pokud esej získá hodnocení 4 ve dvou či více aspektech, bude 

hodnocen známkou „neprospěl/a“. 

▪ Struktura (ideální: jasně strukturovaná práce s přehledným členěním do 

odstavců rozumné délky) 

▪ Obsah (ideální: správné užití relevantních dat a údajů, zřetelné pochopení 

historického kontextu) 

▪ Argumenty a soustředěnost na téma (ideální: esej se konsistentně 

soustředí na vybrané téma, obsahuje konkrétní a zdroji podložené 

argumenty vedoucí k jasně formulovaným závěrům) 

▪ Zdroje a citace (ideální: přiměřený rozsah vhodných a řádně ocitovaných 

zdrojů) 

▪ Akademické psaní (ideální: akademický a zároveň čtivý text bez 

gramatických a stylistických chyb, vhodně formátovaný, v předepsaném 

rozsahu)   
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