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Průběh obhajoby: Studentka přesvědčivě představila hlavní teze a přínos své práce. Za

ni nejvíce považuje společnou práci československých žen-
poslankyň napříč politickým spektrem v problematice tématu "ženy
sociální". Následně představil svůj posudek školitel, vyzdvihl klady
(úspěchy vyjednávání ženské otázky) i zápory (vynechání období
protektorátu) práce a představil otázky do diskuze, jako například
vyšší aktivita nacionálněsocialistických poslankyň. Jako výslednou
známku navrhl udělit známku výborně a práci uznat i jako rigorozní.
Následně oponentka představila svůj posudek. Vyzdvihla výběr
tématu, které je dosud jen málo probádané, a následně i své výtky.
Studentce vytkla především nereflektování dosavadní literatury a
nedostatečnou kontextualizaci tématu k procesu vyjednávání
poslankyň s mužskými kolegy, k respektování legislativních pravidel
v praxi a nedostatečnou reflexi politické práce žen. Jako výslednou
známku navrhla velmi dobře.
Následovala diskuze. Studentka se vypořádala s připomínkami
školitele i oponentky, následovala živá diskuze, která přinesla řadu
doplňujících otázek a podnětů. Studentka velmi přesvědčivě
argumentovala na kritické připomínky.
Komise se v závěru usnesla, že diplomovou práci hodnotí známkou
výborně, nicméně pro případnou rigorozní práci ji doporučuje ještě
přepracovat a zohlednit kritické připomínky, které zazněl v diskuzi.
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