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Markéta Jadrníčková, Ženské přílohy velkých deníků v době první republiky. Diplomová 

práce, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, 2017, 123 stran (včetně příloh). 

 

Studentka Markéta Jadrníčková si pro svou diplomovou práci vybrala velmi zajímavé a dosud 

nezpracované téma – rozhodla se zaměřit na prvorepublikový tisk určený pro ženské publi-

kum, přičemž si určila za cíl nejprve obecně charakterizovat tento typ tištěného média 

a následně analyzovat ženské rubriky tří vybraných deníků.  

Vzhledem k zaměření práce tvoří pramennou základnu dobový tisk, v menší míře autorka 

čerpala i z jiných dobových zdrojů (např. některá díla Mileny Jesenské). Pro vlastní analýzu 

ženských rubrik si Markéta Jadrníčková vybrala Národní listy, Lidové noviny a přílohu 

Rudého práva. S ohledem na zaměření diplomové práce považuji výběr sice za vhodný, nic-

méně musím negativně hodnotit, že autorka v úvodu dostačujícím způsobem nevysvětlila 

důvody, které vedly k takovému výběru. Jak sama uvádí, rozhodla se pro dvě stranicky zamě-

řená a jedno nestranné periodikum, nicméně nevysvětluje, zda a proč je přínosný takový 

výběr vzhledem ke zvolenému tématu.  

Práce má zajímavou a poměrně logicky vytvořenou strukturu. Po úvodu, v němž autorka ne 

zcela jasně vymezila cíl a stěžejní otázky své práce, následuje celkem pět kapitol. Struktura 

práce ukazuje na promyšlenou a obšírnou koncepci vytvořenou na základě slušných znalostí 

širšího kontextu sledované epochy. 

Po nástinu vývoje a charakteristice kultury a postavení ženy ve sledované době autorka popi-

suje problematiku periodického tisku, přičemž se zaměřuje na otázky související s tématem 

sledovaným v předkládané DP. Ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole se podrobně věnuje třem 

vybraným periodikům, přičemž je charakterizuje v širších souvislostech – popisuje jak obě 

stranická periodika (Národní listy, Rudé právo) a politickou scénu obecně, tak i noviny, které 

se prezentovaly jako nestranické (Lidové noviny). Název této kapitoly ovšem nekoresponduje 

s jejím obsahem. Není mi ovšem zcela jasné, proč ji autorka pojmenovala „Politické strany 

a jejich stranické noviny“. Po obsahové stránce se ovšem jedná o kvalitně zpracovaný popis 

vývoje tří vybraných novin a jejich snahy oslovit specificky zaměřenými tématy i ženy. 

Markéta Jadrníčková prostudovala tři jmenovaná periodika po obsahové stránce, aby ve čtvrté 

kapitole své DP představila jejich ženské rubriky. Podařilo se jí velice zajímavým způsobem 

přiblížit nejenom pozadí vzniku různých typů článků pro ženy, ale i jejich obsah – tj. svět 

dobové módy, péče o zevnějšek, domácnosti, vaření, rodinného života, bydlení i volnočaso-

vých aktivit. Zaměření jednotlivých periodik na čtenářky různého sociálního prostředí nutně 

znamenalo i odlišné pojetí těchto témat; to se autorce podařilo dobře zachytit. Tuto kapitolu 

považuji za nejzdařilejší část celé DP. 

Nejvýraznějším handicapem, bohužel dost zásadním, je nevhodně napsaný závěr, v němž 

autorka shrnuje pouze zaměření a obsah jednotlivých kapitol, resp. své práce, a nikoli teze 

a vlastní závěry, k nimž dospěla. 

Text práce je srozumitelný a čtivý, bohužel někdy s pravopisnými chybami (způsobenými 

nejenom autorkou, ale někdy i textovým editorem; např. s. 2: „Dějiny českých médií 



20. Století“). Některé formulace jsou obtížně srozumitelné. Text obsahuje řadu nepřesných 

a nevhodně zvolených termínů (přílohu Rudého práva autorka označuje jako „publikaci“ – 

s. 2). Dalším formálním nedostatkem je nevhodné členění závěrečného seznamu pramenů 

a literatury, kde autorka např. pod nadpisem „Literatura“ na s. 111–112 i pod nadpisem 

„Sekundární literatura“ níže na s. 113–114 uvádí vlastně stejný typ použitých zdrojů. 

Předkládaná diplomová práce má sice tristně napsaný úvod a nedostatečný závěr, nicméně 

jednotlivé kapitoly zaměřené na charakteristiku doby a obsahující analýzu pramenů s ohledem 

na sledované téma jsou velmi slušně napsané. Proto předkládanou diplomovou práci doporu-

čuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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