
V Praze, dne 24. ledna 2014 

Oponentní posudek bakalářské práce 

Perzekuce homosexuality ve 30. a 40. letech 20. století 

Soňa Šamajová 

Autorka Soňa Šamajová se v práci zaobírá trestně-právním postavením homosexuálů ve 30. a 

40. letech dvacátého století.  Je zřejmé, že takto časově a tematicky rozvržená práce přináší 

různé pohledy do fungování československé společnosti v dobách první republiky, tzv. 

autoritativní demokracie i nacistické diktatury. Název není v dané podobě příliš šťastný, 

protože v něm není specifikováno bližší místní označení (Evropa, Československo, Praha 

apod.). 

Práce je rozčleněna do dvou podobně obsáhlých částí. První část nazvaná „Historický 

kontext“ začíná citacemi trestního zákona, který platil na území Československa od poloviny 

19. do poloviny 20. století. Na základě pramenů úřední provenience autorka představuje 

persekuční nástroj, který mohla československá, popř. protektorátní exekutiva proti „ zločinu 

smilstva proti přírodě“ využít. Správně upozorňuje na klíčové osobnosti vědeckého života 

první republiky, které výrazně ovlivňovaly vnímání homosexuality v tehdejší společnosti. 

Zásadní výtka k první části bakalářské práce se týká nedostatečné opory v literatuře (domácí i 

zahraniční), přestože je k dispozici v knihovnách nebo v digitální podobě na internetu. Je 

pravdou, že knihu vedoucího práce „Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých 

zemích od roku 1867 do současnosti“ označila za stěžejní (sekundární) literaturu, ale na 

prvních šestnácti stranách je ve více jak třiceti poznámkách citována výlučně a pouze tato 

kniha. Do konce první části práce, tj. do strany 20, následuje přibližně osm odkazů, které jsou 

pouze z knihy vedoucího práce „Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách a 

společnosti českých zemí“. Krajně omezený zdroj informací má zásadní dopad na analýzu a 

závěr práce. Výběr české, a především zahraniční, literatury a tištěných pramenů k tématu 

není zdaleka tak omezený, aby autorka nemohla čerpat i z produkce ostatních autorů. S. 

Šamajová zmiňuje lékaře-psychiatra Hugo Bondyho, který byl ústředním odborníkem v dané 

oblasti a od něhož pochází mimo jiné dvě důležité práce: „K diskusi o otázce chráněné 
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hranice věkové při deliktech proti mravnosti v přípravné osnově k novému trestnímu zákonu“

a popř. „K trestnosti homosexuality“ z poloviny dvacátých let 20. století.  

Zvláště v kapitole své práce „3. Jak se žilo homosexuálům ve 30. letech“ mohla autorka využít 

mnohem více pramenů z prostředí dekadentního uměleckého prostředí i biografií jejich 

hlavních představitelů viz: Martin C. PUTNA a kol., Homosexualita v dějinách české kultury, 

Praha 2013 (jmenovat můžeme i autory Petra Kubáta, Roara Lishaugena, Ladislava 

Zikmunda), ale pokud zmiňuje i tzv. Röhmův puč ve smyslu nacionální socialismus a 

homosexualita, existuje k tomuto tématu dostatek zahraniční literatury, např. Susanne zur 

Nieden (Hg.), Homosexualität und Staatsräson. Männlichkeit, Homophobie und Politik in 

Deutschland 1900-1945, Frankfurt am Main 2005, atd. atp. 

Ve druhé části práce se autorka zabývala konkrétními případy skutečných či domnělých 

homosexuálních styků, které se dostaly před pražské soudy. Analýza těchto trestních spisů 

nemůže být pro nízký počet prozkoumaných případů výrazně hluboká. Přesto přináší 

zajímavý náhled na metody vyšetřování jednotlivých kauz, které zasáhly celé skupiny osob. 

Avšak i zde se projevil nedostatek prostudované literatury k tématu života homosexuálů ve 

30. letech v komparaci Československo, Německo, Polsko, Rakousko. Rozsah vlastního textu 

práce je na dolní hraně obvyklého rozsahu bakalářských prací s historickou tématikou. 

Formální nedostatky práce jsou marginálního charakteru. Ojediněle se objevují překlepy, nebo 

neodlišení citace kurzívou. Do bakalářské práce není nutné popisovat vyplnění žádanky o 

dodání archiválií v Národním archivu.  

Jako pozitiva práce hodnotím metodologický přístup, který nabízí předpoklad rozšíření tématu 

do další kvalifikační práce, a zpracování výjimečného pramene. 

Práce splňuje formální znaky bakalářské práce a hodnotím ji stupněm „dobře“. 

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. 

Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
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