
Posudek vedoucího bakalářské práce z oboru historie 

Marie Malá, Sestry Honzákovy: rodinné zázemí prvních univerzitních 

studentek. Bakalářská práce. UK FF 2006, 87 s. + obr. přílohy 

Marie Malá napsala bakalářskou práci, jež se citlivým způsobem opírá 

o nevydané paměti jedné z dnes již méně známých představitelek českého 

ženského emancipačního hnutí Albíny Honzákové (1877-1973), jež byla 

sestrou více známé MUDr. Anny Honzákové (1875-1940), první lékařky, která 

r. 1902 promovala na české lékařské fakultě v Praze. Vyzvedává přitom 

okolnost, že jsou to historické prameny právě tohoto druhu, které nám umí 

nejlépe přiblížit každodennost i životní styl určité sociální vrstvy včetně její 

mentality a hodnot, jež považovala za rozhodující. V daném případě má na 

mysli českou střední vzdělaneckou vrstvu v maloměstských kulturních, 

sociálních i ekonomických podmínkách, neboť otec sester Honzákových 

působil jako městský a vrchnostenský lékař v Kopidlně, ležídm jižně od 

Jičína. 

Slečna Malá ke svému úkolu přistoupila neobyčejně zodpovědně, neboť 

jí jde o to, aby co nejlépe pochopila celou škálu historických souvislostí, 

skrývajících se za každou informací v analyzovaných pamětech, kterou 

považuje za podstatnou. Prostřednictvím někdy snad až příliš podrobných 

doplňujících rešerší i vhodných historických analogií a komparací se jí 

podařilo vytvořit zdařilou mikrohistorickou sondu, jež doplňuje i prohlubuje 

celou řadu našich dosavadních znalostí o každodennosti českých středních 

vrstev před první světovou válkou o aspekt feministický, vykazující zvláštní 

citlivost k genderovým, sociálním i kulturním diferenciacím ve 

společenských vztazích. 

Děje se tak zejména u příležitosti života rodiny v Kopidlně rozlišením 

dnů svátečních a všedních, rodinných rituálů i připomenutím některých 

komponent dětského vidění světa. Dále je to celá řada postřehi! z 

pražského dívčího gymnázia Minerva, jež bylo vůbec první svého druhu 

v habsburské monarchii (1890), na němž Albína Honzáková vystudovala a 

časem zde po řadu let působila jako profesorka. 

Za zvlášť přínosné pak považuji autorčiny pokusy ukázat na skutečnost, 

že cesta ke střednímu a zejména pak univerzitnímu vzdělání na filozofické a 

lékařské fakultě patřila přes počáteční odpor řady mužů i vídeňské vlády 
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k hlavnímu způsobu zrovnoprávňování žen ze středních vrstev s muži. 

Zásadně totiž přispěla k tomu, že oba gendery byly postupně vystavovány 

stejným pravidlům profesní konkurence a postupně vtahovány do diskurzu o 

věcech veřejných jako intelektuálně stále vyrovnanější partneři. Tato stránka 

ženské emancipace pak vyplývá z autorčiných pasáží týkajících se boje části 

žen a pokrokové mužské veřejnosti o přístup dívek k řádnému studiu na 

filozofické fakultě a lékařské české univerzity v Praze, což se zdařilo až r. 

1897, resp. 1900. Autorka přitom též správně uvádí, že česká univerzita 

v Praze byla v tomto směru o něco opozdilejší než německá, o USA, Velké 

Británii, Francii, Švýcarsku ani nemluvě. 

Slečna Malá ve své bakalářské práci otevírá též řadu dalších motivů 

ženské emancipace i jejího dobového kontextu. V jejím závěru zdůrazňuje, že 

středostavovská rodina Honzákových sledovala obecný model zabezpečení 

alespoň stejného společenského statusu potomkům, jaký měli jejich rodiče. 

Jejím průkopnickým specifikem ovšem bylo, že zajistila vysokoškolské 

vzdělání stejně tak synům, jako dcerám. Ze všech těchto důvodů rád navrhuji 

její bakalářskou práci k úspěšné obhajobě. 

Praha 1. 9. 2006 prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 

Ústav hospodářských a sociálních dějin UK FF 
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