
Ukázka vysokoškolské seminární práce 

 

Práce o MUDr. Anně Honzákové 

 

1. Úvod 

Období přelomu 19. a 20. století, v němž se rozhodovalo o postavení a uplatnění žen ve spo-

lečnosti, je v českých zemích spjato s několika významnými osobnostmi, které svými myš-

lenkami a činy přispěly k emancipaci žen. MUDr. Anna Honzáková, jež se stala v roce 1902 

první promovanou lékařkou české Karlo-Ferdinandovy univerzity, patří mezi ně. Tato žena ve 

svém životě podnikla z pohledu tehdejší doby řadu nevídaných věcí. Dovolila si jít nepro-

bádanou cestou a nemalou mírou se zasloužila o to, že se v českém prostředí ujal nový spole-

čenský status, a to status žen v roli lékařek. 

Cílem této kratší seminární práce je výše jmenovanou lékařku představit a přiblížit její 

životní osud jak po stránce studijní a pracovní, tak soukromé. Pro tento účel je hlavní text 

rozdělen do tří tematických podkapitol. První podkapitola je věnována především snahám 

o možnost studovat medicínu na univerzitní půdě. Druhá podkapitola… 

 

2.1 Dětství a studijní léta 

Životní pouť Anny Honzákové začala 16. prosince 1875 v obci Kopidlno, když se narodila do 

rodiny uznávaného městského lékaře Jana Honzáka, který ji svým povoláním inspiroval a vě-

domě ji v plánech – stát se lékařkou – podporoval. Její matka Anna Honzáková (rozená 

Hlaváčová), pocházející z mlynářské rodiny, se starala o potomky a chod domácnosti. Rodiče 

Honzákovi, kteří byli svými myšlenkami velmi pokrokoví, chtěli svým šesti dětem zajistit 

stejné příležitosti a dopřát kvalitní vzdělání, což dokládají také pozdější úspěchy Anniných 

sourozenců – např. bratr Bedřich se stal lékařem v oblasti chirurgie a sestra Albína význam-

nou profesorkou dívčího gymnázia Minerva. Jelikož nebylo dívkám v Rakousku-Uhersku 

tehdy ještě povoleno studovat na gymnáziích a vysokých školách, měla být cílevědomá Anna 

poslána rodiči po absolvování měšťanské školy na studia do Švýcarska. Tam měla – stejně 

jako první dvě české lékařky promované v zahraničí (Bohuslava Kecková a Anna Bayerová) – 

studovat medicínu. Z tohoto záměru však sešlo, neboť otec rodiny v roce 1889 předčasně 

zemřel. Následně Annina matka rozprodala majetek, přestěhovala se s dětmi do Prahy a ze 

získaných finančních prostředků jim zajistila potřebné vzdělání.
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