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Ústav světových dějin 

Posudek oponenta diplomové práce 

Ing. Lenka Vytlačilová, Britské sufražetky a sufražistky (1900-1914). Proměna 
strategie a taktiky jako cesta ke konstrukci stereotypu, Seminář obecných a 
komparativních dějin FF UK v Praze, Praha 2009, 300 stran 

Ing. Lenka Vytlačilová si ve své diplomové práci vytýčila nesnadný úkol, a sice 
analýzu vzniku, vývoje a činnosti radikálního ženského hnutí za volební právo ve Velké 
Británii ve vnitropoliticky navýsost dramatickém období let 1900-1914. Takovéto vymezení 
práce má jistou logiku (zatímco počátek hnutí lze přesně stanovit poměrně složitě [rok 1900 
takovým začátkem být nutně nemusÍ, ale také může, rok 1914, tj. rok vypuknutí první světové 
války, znamená logické završení důležitého období v poměrně krátké historii tohoto 
fenoménu], stejně jako struktura práce i její celkové pojetí. 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí, nazvaných poněkud melodramaticky 
(ponecháme-li stranou úvod, závěr, o němž není zcela jasno, kde vlastně začíná [zřejmě na 
straně 259], jmenný rejstřík etc.) Scéna, Obsazení dramatu, Drama, Obraz hnutí a Epilog. 
Autorka se v nich zaměřila na analýzu výše uvedeného hnutí do roku 1914 (s výjimkou tzv. 
Epilogu, jenž je věnován analýze situace za první světové války), přičemž lze říci, že 
v přiměřené míře postihla všechno podstatné, co se v tomto ohledu na Britských ostrovech na 
počátku 20. století událo. Za jednoznačnou přednost textu považuji skutečnost, že je analýza 
dané problematiky zařazena do širšího společenského kontextu, který autorka zjevně dobře 
zná. Dále za velmi přínosnou pokládám analýzu radikalizace hnutí, vnitřního názorového 
rozštěpení a dalších vývojových trendů a také analýzu obrazu, jaký o sobě sufražetky a 
sufražistky samy vytvořily, nemluvě o analýze toho, jaký obraz vytvářela média a jak s tímto 
obrazem představitelky hnutí pracovaly. 

Diplomová práce Lenky Vytlačilové je založena na zjevně pečlivém studiu poměrně 
rozsáhlých pramenů i odborné literatury, což velmi oceňuji, stejně jako jmenný rejstřík a u 
prací tohoto typu nezvykle rozsáhlou a velice kvalitní obrazovou přílohu, která se - díky 
svému rozsahu a své kvalitě - stala integrální součástí textu. Po formální stránce je diplomová 
práce na slušné úrovni, zejména stránka stylistická; pokud jde o gramatickou stránku, 
prospěla by autorce ještě jedna korektura textu (zejména pokud jde o interpunkci), nejedná se 
však o nic fatálního; drobné nedostatky jasně vyvažuje čtivost a celková kultivovanost textu. 

Poznámkový aparát diplomové práce je zcela v pořádku, Lenka Vytlačilová jasně 
prokázala, že zvládla metody historické práce. Otázkou k diskusi zůstává, zda je nutné citovat 
v poznámkách anglický text (originál), jedná-li se o "obyčejný text" a nikoli dokument 
zásadní povahy s problematickou interpretací, na druhé straně to umožňuje pracovat 
s citovaným materiálem dále bez obav z nežádoucího zkreslení či dezinterpretace; otázka je 
rovněž, zda přechylovat či nepřechylovat ženská jména; autorka tak důsledně nečiní, což 
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zejména u textu o britských sufražetkách a sufražistkách chápu, byť v češtině přechylování 
zcela běžné. 

V zásadě lze shrnout, že Lenka Vytlačilová napsala velmi kvalitní diplomovou práci, 
kterou velice rád doporučuji k obhajobě. 

Navržená klasifikace: výborně 

V Praze, 8. září 2009 1--. 
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Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
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