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Mariana Halmanová: K lékařským debatám o zavedení a obsahu zákona o potírání pohlavních 
nemocí; posudek vedoucí bakalářské práce. 
 

Bakalářská práce Mariany Halmanové pojímá analýzu Zákona o potírání pohlavních nemocí 
jako příkladovou studii, na které lze vystopovat proměnu postavení lékaře/lékařek a lékařské vědy 
obecně ve společnosti i proměnu její společenské role. Hlavní teze práce prezentuje zákon a diskuze, 
které proběhly v rámci lékařské obce i mimo ni, jako příklad proměny chápání problematických 
společenských jevů, přičemž na příkladu regulace prostituce a výskutu pohlavních chorob ukazuje 
převládající tendenci nepojímat tyto fenomény jako problém sociální jurisdikce, nýbrž jako aspekty, 
které nově spadají do kompetence lékařské obce.  

Tuto tezi načrtává Mariana Halmanová hned v úvodu práce skrze srovnání definice prostituce 
Ottova slovníku z roku 1903 a 1938, tedy před a po zavedení Zákona, a posléze ji dokládá na detailní 
diskuzi samotného Zákona. V této diskuzi Mariana Halmanová poukazuje na proměnu a rozšíření 
kompetencí lékařů ve vztahu nejenom k regulaci výskutu pohlavních nemocí ale potažmo i k  
regulaci prostituce. V tomto smyslu je práce M. Halmanové zajímavým příspěvkem do diskuze o 
medikalizaci společenských jevů i medicínské disciplinaci sexuality jako takové (viz např. Foucault, 
Dějiny sexuality). 

Jelikož se jedná o bakalářskou práci a tedy projekt, který má především studující seznámit 
s řemeslnou výbavou, soustředím se v následující diskuzi na komentář k hlavním nedostatkům práce 
v tomto ohledu. Jedním ze základních předpokladů historické práce je kritická práce s prameny. Přes 
velký pokrok v osvojení si těchto zásad, v práci zůstalo několik míst, kde autorka přejímá hodnotící 
soudy primárních materiálů. Jako např. v následujícím konstatování: V momentě kdy se „prostitutka“ 
nakazila, mohla nemoc šířit geometrickou řadou na své klienty. Na počátku dvacátého století patřily 
mezi nejčastější pohlavní nemoci: kapavka, měkký vřed a syfilis. Jejich léčba byla obtížná a 
dlouhodobá a vyžadovala pravidelné lékařské kontroly.(21) 
Uvádím záměrně tento příklad, protože zde autorce na okamžik selhal i genderový sensor, a ač na 
jiných místech upozorňuje na dvojí morální metr reglementačního nařízení, či na genderované 
metafory ženského těla jako „nebezpečného“, „nekontrolovatelného“ a potenciálního nositele 
smrtelných nákaz (viz Gilman), zde stejné koncepty přebírá. 

Podobně považuji za problematické a „neřemeslné“, že autorka zcela ponechává bez kritického 
komentáře např i následující silně genderované tvrzení Ladislava Procházky. „Podle (Procházky) 
došlo ke vzniku prostituce vývojově tím, že žena je neustále připravena k aktu plození a muž může být 
stále sexuálně vzrušen. (...) Procházka odůvodňuje absenci mužské prostituce tím, že ženám chybí 
pocit zodpovědnosti, povinnosti a ochraňovatelství za rodinu. Muži mají tyto vlastnosti vrozené, tudíž 
jsou to pudy, se kterými se rodí a které jim zakazují být lehkovážnými. Říká přímo, že:  

„Je to rozhodně símě přírody, jež stará se pečlivě, aby příští matka měla ochránce, 
rodina živitele. Tento pocit však mají výhradně muži: ženám je neznámý. Odtud snadnost, 
se kterou se mladé dívky přenášejí přes mravní překážky a vnitřní pochybnosti, když se 
prostituují.“ (Procházka in Halmanová,  41-42) 
 
Další slabinou práce je její relativně malá pramenná i teoretická základna. V bibliografii chybí 

základní metodologické práce k problematice historické analýzy.  Podpoření teze práce by velmi 
prospělo doplnění o obecné diskuze kolem prostituce a jejího řešení ve společenských periodikách a 
případně zachycení feministické kritiky reglemetačních opatření a postoj k novému řešení 
problematiky šíření pohlavních nemocí. Jak víme ze zahraničního kontextu, diskuze kolem prostituce 
a šíření pohlavních chorob byly velmi důležitou součástí formování ženského a feministického hnutí 
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na konci 19. a počátku 20. století. Obeznámenost s tímto kontextem by mohla diplomantce dodat i 
potřebné zázemí pro kritickou reflexi výše uvedeného citátu.  
Práce není prosta ani občasných překlepů (zvl. pozor na automatické opravy wordu, které z genderu 
udělají gener), a gramatických chyb.   
 Poslení poznámku mám k tomu, jak diplomantka pracuje s generickým maskulinem, resp. Se 
ptám, jaké strategie volí k jeho překonání. Prosila bych diplomanktu o objasnění toho, jak se s tímto 
problémem v práci vyrovnávala. Např. autorka konzistentně používá termín „lékařky a lékaři“ (je 
možno toto používat i bez ohledu na historický kontext?), ale dále v práci používá pojmy 
generického maskulina: „kdy bude pacient propuštěn“ (24), „nemocný měl být tedy obeznámen 
s nakažlivostí“ (25) atd. 
 

Na závěr bych ráda podotkla, že většina z mých kritických výtek provázela práci od jejího 
začátku, a že v mnohých ohledech proces psaní této práce byl i procesem vypořádávání se s nimi. 
Konečná verze práce v tomto smyslu zaznamenala velký pokrok. A i to, jako vedoucí práce, vnímám 
a zahrnuji do hodnocení. Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením „horší dvojka“ 
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