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Stručný životopis: 
 

Hana Malinová je původním povoláním socioložkou. Sociologii studovala na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obdržela také doktorát filozofie. Již od studijních let se 

věnovala sociální patologii, konkrétně problematice alkoholu a kriminality. Vyučovala na 

Pedagogické fakultě, kde napsala skripta Sociální patologie II. Postupně se soustředila jako 

jedna z prvních na fenomén prostituce. Je autorkou řady odborných publikací a článků a 

realizátorkou výzkumů s touto tematikou, v nichž se věnuje životním etapám sexuálních 

pracovnic a násilí vůči nim. Zkoumala také jejich názory na navrhovanou právní úpravu 
prostituce v České republice. Po roce 1989 se této problematice začala věnovat 
profesionálně. 



V roce 1992 založila organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA neboli R-R, která byla první 
organizací svého druhu v celém postkomunistickém bloku. Jejím posláním je především 
zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u 
širší populace. ROZKOŠ bez RIZIKA ročně osloví 4 000 klientek a provede kolem 3 000 
testů na HIV a více než 2 800 testů na syfilis. A to jsou jen přímé klientky, z nichž každá 
má v průměru 10–15 zákazníků týdně. Takže nepřímo ROZKOŠ bez RIZIKA ovlivňuje 
skoro milion osob v České republice. 
 
Hana Malinová zpočátku sama a posléze s dalšími kolegyněmi chodila po pražských 
ulicích a brněnských hotelech a barech a rozdávala kondomy, poučovala a předávala 
sexuálním pracovnicím informační brožurky. R-R se postupně rozrůstala: v současnosti 
má tři střediska v Praze, Brně a Českých Budějovicích a buduje další v Ostravě,  působí 
ve 12 krajích ČR a má kolem 40 zaměstnanců. Projekt mobilní ambulance R-R je 
v prevenci HIV velmi úspěšný, a proto jej Hana Malinová předala i na Ukrajinu a do 
Zimbabwe, kde je nejnižší očekávaná délka života žen na celém světě – 32,5 let. Její 
know-how převzali i sociální pracovníci v dalších zemích. 
 
R-R nepatří do kategorie líbivých projektů a přesvědčit potenciální dárce, že jde o službu 
pro společnost, není jednoduché. Obrací se proto hlavně na státní organizace. Mají také 
smlouvy s některými zdravotními pojišťovnami. Mrzí ji, že organizace často čelí 
nepochopení významu své práce ze strany odborné veřejnosti. 
 
Od roku 1995 patří Hana Malinová mezi sociální inovátory globální organizace Ashoka. 
Tato organizace  v osmdesáti zemích světa  vyhledává a podporuje vůdčí osobnosti 
 z různých sfér společenského života, které jedinečným a systémovým způsobem řeší 
nejpalčivější problémy současnosti. Úsilím Hany Malinové se i v České republice daří lépe 
vysvětlovat, že předcházet nežádoucím jevům je mnohem levnější a celkově efektivnější, 
než je následně potírat a řešit. 
 
Nestará se však jen o tělesné zdraví žen poskytujících placené sexuální služby, ale snaží 
se jim spolu s týmem pracovnic pomáhat při řešení osobních, rodinných a pracovních 
problémů. Díky finančním prostředkům od Ashoky mohla také založit klientkami velmi 
oblíbený divadelní soubor Rozkoš. 
 
 


