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Studentka ve své práci zkoumala profesní život političky a jedné z mála 

poslankyň (a později senátorek) První republiky, sociální demokratky Boženy 

(Betty) Karpíškové. 

Téma práce považuji za vhodně vybrané, s přesahem do současnosti – jak proto, 

že se jedná o téma žen v politice, které je již několik let předmětem jak aktivit 

neziskových organizací, tak je i předmětem veřejného diskursu, tak proto, že se 

Betty Karpíšková zabývala sociálními tématy týkajícími se především postavení 

žen ve společnosti (úsilí za odstranění diskriminace pracujících žen – např. 

podpora zrušení celibátu učitelek, zlepšení sociálního zabezpečení pro ženy a 

děti včetně osvětové činnosti v oblasti antikoncepce, boj proti zákazu potratů ve 

světle vytvoření nedostatečných podmínek pro chudé ženy a děti s katolickou 

církví a lidovou stranou), což je taktéž aktuální i v dnešní době.

Na bakalářské práci velmi oceňuji práci se zdroji, kterých je uvedena celá řada. 

Především ale oceňuji vlastní výzkumnou aktivitu – jak se stenozáznamy v 

Poslanecké sněmovně i Senátu PČR, tak s Ženskými listy a v archivu Lidového 

domu – studentka tak ve své práci nejen zkompilovala zdroje z již napsané 

literatury, ale obohatila ji informacemi, které dosud nebyly publikovány.

Práci bych vytkla několik drobných překlepů (například předposlední věta 1. 

odst. na str. 4, poznámka č. 34 na str. 7, str. 11 “nemanželská  matka” , str. 16 

první řádek, str. 24 použité slovo “taky”, str. 26 ve třetím řádku zdola), a dále to, 

že autorka občas používá ve svém vlastním doprovodném textu jazyk evidentně 

z citace, tedy používá poněkud zastaralé výrazy (např. str. 11 předposlední 

odstavec, str. 13 termín “válečných poškozenců”). 



Jako výslednou známu navrhuji výbornou.

Doporučené otázky k obhajobě:

Jaké vidíte paralely v prosazování sociálně demokratických témat v době 

působení Betty Karpíškové a dnes?

Která z témat, o kterých hovořila, jsou I dnes aktuální, a proč?

Je známo, co se stalo s dětmi Betty Karpíškové – žijí její potomci dodnes?




