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No počótku 2l . století zočol i v českém prostředí, odekvóŤně s rozšiřujícím se

vědeckým výzkumem, norůstot počet odborných procí různých společenskovědních

oborŮ, které se zoměřu jí no výzkum proměn postovení žen ve společnosti . Zobývojí

se okolnostmi, projevy, příčinomi o nósledky pomolého, postupného, ole jistého

pronikóní žen od konce ]9. století z dosovodnl téměř výhrodné pozíce v domócí

sféře (joko mqnželko, motko o hospodyně), do sféry veřejné (vzdělóní, výdělečnó

próce, intelekŤuólské profese, společensko-politické oktivity). Zóroveň je

zoznomenóvó no skutečnosI, že novzdory posiu pujícím u feministickém u snožení

zrovnopróvnit ženy s muži, zopojit ženy do intelektuólské výdělečné próce o oktivního

veřejného životo, noprosto většínovó společnost, muži ole iženy, i v podmínkóch

první Českos|ovenské republiky setrvóvolo no trodičních pozicích o konzervotivních

nózorech no to, ,,kom ženo potří". Proto i dobový tisk pro ženy v první polovině 20.

sioletí (vedle několiko vzdělóvocích, kulturních o osvěŤových feminisŤických čosopisů,

nochózejících se no vysoké odborné úrovni), byl v noprosio převožulícím počtu

druhŮ, i výší výtiskŮ, o toké zójmem společnosti, zoměřen no trodičníženskó témoto

joko je domócnosi, voření, recepty, hygieno, péče o děŤi o hlovně pok, vedle řody

obdobných témot, módo.



Lenko Penkolovó svou dizertoční procí rozšiřuje okruh publikocí z genderové

problemotiky, kteró potří ve světové historické vědě zhrubo od sedmdesótých leŤ 20.

stoleií k jedné zvýzkvmných priorit. Tedy volbo témotu dizertoce je velmi oktuólní.

V soulodu se svým předchozím sŤudiem o vůbec svou speciolizocí se zoměřilo no

oblost tisku - novin o čosopisů - v první polovině 20. století, se rvlóštním zójmem o

ženský tisk, rubriky pro ženy v novinóch o jejich ženské outorky (zaznamenóvó ovšem

toké, že do ženských čosopisů psoli i muži).

V úvodních kopitolóch dizerioce outorko seznomuje čtenóře s okolnostmivolby

témotu, zvolenými metodomi o celkovou koncepcí svého dílo. Dóvó nojevo znolost

dosovodní odborné literoiury, české ole i velmi solidně světové, zjejíhožsiudio no

počótku své próce vychózelo. Vlostní promenný výzkum L. Penkolové spočívol

v zevrubném siudiu několiko druhů periodik (Evo, Hvězdo československých poní o

dívek, Lidové noviny, Módní revue, Nórodní listy, Nórodní politiko, Pestry iýden, Proger

Presse, Světozor, Tribuno, Venkov) v průběhu dvocótých let 20. století, někŤeré

tiskoviny studovolo už od počótku sŤoletí. Dóle využívolo někŤeré Ťypy tištěných

promenŮ (především liíeroturu z doby první Československé republiky), poměti o

korespondenci, studovolo toké orchivní fondy v několiko Ťypech orchívů (především

Literórní orchiv Pomótníku nórodního písemnictví v ?raze, dóle Archiv

bezpečnostních složek, Archiv Hlovního město Prohy, Archiv ministersivo zohroničních

věcí, Archiv Univezity Korlovy v Proze, Morovský zemský orchiv v Brně, Nórodní orchiv

Proho o soukromý orchiv).

Lenko penkolovó ve své próci ukózolo, že rubriky proženy v novinóch o

Čosopisech byly v prvním desetileŤí první Československé republiky fenoménem.

Vysvěflilo, no zóklodě zosození témotu do celkového společenského vývojového

kontextu. proč Ťomu iok bylo. Auiorko svou obsóhlou procí (celkem 229 stron husŤě



psoného textu) přiblžilo, prostřednictvím především rubrik pro ženy o ženských

čosopisů, výrazné ženské novinóřské osobnosti - Olgu Fostrovou, Morii Fontovou,

Stošu Jílovskou, Zdenu WotŤersonovou o Milenu Jesenskou, které, kromě poslední

uvedené, dosud nebyly předměŤem hlubšího vědeckého výzkumu. Próvě Lenko

Penkolovó joko první přinóší jejich plosŤickou biogrofii, v nž spočívó jódro dizerŤoce.

Zóvěrečnó čóst dizertoční próce, v soulodu s celým dílem, ve třech somostotných

oddílech přibližuje nejčostější témoŤo novinóřských rubrik pro ženy (módo, životní styl

o roditrné vztohy). Próce je vhodně doplněno biogrofickým heslóřem vybroných

osobností, především žen - publicistek o novinóřek první poloviny 20. stoleií. DizerŤoce

je opoiřeno pečlivým o podrobným poznómkovým oporótem. Dóle je próce vedle

seznomu odborné literotury o promenů doplněno jmenným rejstříkem o slovníkem

šifer, účelně voleny jsou přílohy z dobového zkoumoného Ťisku.

Zóvér:

Doktorskou dizertoční pró ce Len ky Pen ko lové povožuji zo velmi zd ořilovou prezentoci

oktuólního vědeckovýzkumného témotu. Próce no zóklodě provedeného

zóklodního výzkumu několiko druhů písemného promenného moieriólu rozšiřuje

informoce o genderové problemotice, je rovněž součóstí dějin médií, přispívó i k

dějinóm koždodennosti. Próce mó všechny nóležiiosti klodené no doný druh

do ktorských dizerto čních procí ve spol ečenskověd ních oborech. Doporuč uji

před|oženou dizertoční próci Lenky Penkolové k obhojobě o no zóklodě úspěšné

obhojoby novrhuji dót doporučení k udělení titulu PhD.
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