
posudek bakalářské práce:

Tereza Brázdová, Prostituce v Praze na přelomu 19. a 20. století a její ohlas v literatuře, 

FHS UK 2015, 50 str.

Bakalářská práce T. Brázdové se zaměřila na jeden z výrazných „trvale krizových“ 

sociokulturních problémů velkoměsta doby urbanisace a industrialisace: na prostituci 

v různých jejích formách.  Autorka – soustředěná na pražský případ, resp. na české prostředí 

- zvolila mezioborový přístup konfrontace výsledků historiografického bádání k tématu 

urbanisace, sociálních dějin a dějin žen/historicko-gendrového výzkumu se sledováním 

ohlasu či kreativního uchopení tohoto fenoménu v dobové literatuře. 

Práce je rozdělena do stručného úvodu a tří částí: Prvý autorka nazvala „realita“, tedy 

zprostředkování výsledků co možná kritických výzkumů dějin sexuality, sexuálních deliktů 

a prostituce. Druhá část „prostředí“ je věnována Praze přelomu století a škále sociálních i 

lokálních úrovní tehdy provozované ženské prostituce. (Placené homosexuální vztahy mužů 

– viz případ plukovníka Redla - autorka ponechala stranou své optiky.) Třetí část se – spíše 

ilustrativně než analyticky - zaměřila na literární ztvárnění problematiky prostituce 

v dlouhé, již od první poloviny 19. století jdoucí, perspektivě: od J. K. Tyla až po E. E. Kische. 

Poměrně rozsáhlý závěr práce (s. 44-47) shrnuje, resp. bohužel dílem opakuje, klíčové motivy 

zejména literární části tématu. Autorka nicméně dospívá k očekávatelnému závěru, že 

„společným znakem všech zmíněných literárních děl je sociální kritika... a snaha varovat 

před morálním pokleskem.“ (s. 46) Většina spisovatelů ovšem téma romantisovala. 

Očekával bych poněkud výraznější shrnutí také sociálně historických závěrů. To je 

ovšem možná pohled starého badatele o problému prostituce, který během rešerší a psaní 

tlačil autorku k porozumění (od počátku nebo v takřka každém případě později) zoufalé 

situaci většiny žen, které se rozhodly nebo byly nouzí dotlačeny k tomuto „řemeslu“. Možná 

by též stálo za to výrazněji připomenout, že pro řadu mužských příslušníků zejména nižších 

vrstev (ale nejen pro ně, jak autorka naznačuje v prvé části prvé kapitoly) představovala -

velmi neluxusní - ženská prostituce jediný realisovatelný způsob sexuálního života. 

(Dodejme na okraj, že např. v Moskvě tomu tak bylo až do 30. let.)

Práce je zpracována solidně (v literární části bych přivítal více přesných odkazů na 

literaturu), bibliografie odborné i krásné literatury a internetových zdrojů je předpisová. 

Celkově soudím, že autorka může hájit práci jako velmi dobrou.

Praha 5. 6. 2015                                                                            Prof. PhDr. Jiří Pešek


