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Cílem magisterské práce ing. Lenky Vytlačilové bylo sledovat vznik radikálního hnutí za volební 
právo žen v Británii, jeho vývoj a proměny na počátku 20. století, resp. v letech 1900 - 1914. 
Vypuknutí I. sv. války změnilo politickou a společenskou situaci, proto byl zvolen rok 1914 jako 
konečný mezník. Autorka se ve své práci soustředila na analýzu strategie, na popis a rozbor taktiky, 
která měla sufražetkám získat stoupence ve veřejnosti a vytvořit pozitivní obraz hnutí.. Zájem o 
problematiku je zaměřen na období, kdy se hnutí ustavilo a posléze doznalo značnou proměnu v 
souvislosti se jeho radikalizací, vnitřním názorovým rozštěpením a s vývojem militantního proudu. 
Otázkou je, zda tyto proměny byly výhradně výsledkem vnitřního vývoje hnutí, nebo se v něm 
projevily obecnější společenské vlivy? 

Diplomaritka v souladu se záměrem sledovat strategie organizátorek rumtí svoji práci strukturovala 
jako dramatizaci literárního textu. Vývoj Imutí zasazuje do scény - společenské situace ve 
Velké Británii. Představuje účastnice hnutí jako obsazení dramatu a samotné hnutí představuje jako 
drama. Autorka čtenáři představuje i rodinné zázemí sufražetek. Vidíme jak pochopení, podporu, tak 
i naprosté odmítnutí či zavržení požadavku volebního práva pro ženy. Zrovna tak L. Vytlačilová 
představuje utváření postojú britské veřejnosti, respektive londýnské veřejnosti, která hrála v tomto 
procesu klíčovou roli. V páté částí analyzuje výsledek snah účastnic hnutí za všeobecné volební 
právo, tj. jaký obraz o sobě ve společnosti vytvořily ony samy, jaký obraz vytvářela média a jak 
s tímto obrazem vedení hnutí pracovalo, respektive manipulovalo. Autorka přesvědčivě předvedla, že 
účastnice hnutí a zejména osobnosti v jeho vedení, především zřejmě Emrnelina Pankhurst, si byly 
vědomy síly a účirmosti medializace svých záměrů a činnosti. L. Vytlačilová je přesvědčena, že 
úspěšnosti hnutí byl touto medializací podmíněna. Svúj rozbor opírá o dobové texty - vzpomínky 
účastnic, publicistiku, literární tvorbu, obrazová svědectví, jimiž je práce bohatě ilustrována. Práce je 
rovněž vybavena jmenným rejstříkem a životopisnými informacemi v poznámkovém aparátu. Obojí 
usnadl'mje orientaci v problematice. Autorka také ponechává v poznámkách původní znění citací, což 
je velmi užitečné pro další práci se shromážděným materiálem. Určitě by bylo zajímavé zvážit jaký 
ohlas případně dopad mělo britské hnutí za volební právo žen v zahraničí. 

Ing. L. Vytlačilová ve své diplomové práci přináší zevrubné zpracování tématu, které patří ke 
stěžejním problémúm vytváření občanské společnosti. Práce je napsána čtivě a s patrným zaujetím 
autorky pro studovanou problematiku. Práce odpovídá nárokúm na diplomov;é práce. ~íš je svým 
zpracováním nadprúměrná. Ráda ji doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím. y.). t?.(..~ .. \M..i 
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