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Abstrakt  

V diplomové práci se budu věnovat ţenám, které pracují v sexbyznysu a jejich 

ţivotní kariéře. Cílem práce je předloţit relevantní teorie a aktuální poznatky o ţivotní 

kariéře sexuálních pracovnic a rozšířit tato východiska o vlastní výzkumné šetření.  

Vymezuji pojmy, které v práci pouţívám, rozděluji práci v sexbyznysu dle místa 

poskytování sluţeb tak i dle trendů této profese u nás a v zahraničí. Věnuji se popisu 

sociálních a zdravotních rizik, ale také historickému pohledu. Hovořím o kariéře 

v sexbyznysu, motivaci tuto práci vykonávat, ale také zmiňuji organizaci, která se ţenami 

ze sexbyznysu pracuje.  

Práce se týká pouze ţen, které poskytují sexuální sluţby za finanční úplatu a jsou 

starší 18 let. Ve své práci se zaměřuji na vlastní biografii ţen, které poskytují placené 

sexuální sluţby, a to z jejich pohledu, jak na svůj ţivot nahlíţejí.  

Tomu jsem přizpůsobila i vybraný vzorek dotazovaných a oslovila jsem se jak 

stávající klientky ROZKOŠE bez RIZIKA, z. s. tak i ty, které jiţ v sexbyznysu nepracují. 

Pouţila jsem metodu strukturovaných rozhovorů, jejichţ prostřednictvím bylo moţné 

získat základní obraz o rodinné, osobní a pracovní situaci dotazované. Dále jsem se 

soustředila na zachycení jejich pohledu na ţivotní etapu, kdy působí nebo působily 

v sexbyznysu a snaţila jsem se identifikovat momenty, které vedly ke vstupu i odchodu 

z této profese.  

Klíčová slova: Sexbyznys, ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., Prostituce, Placené sexuální 

sluţby, Sexuální pracovnice, Ţivotní kariéra.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In my diploma thesis I focus on women who work in the sex business and their 

careers. The aim of the work is to present relevant theories and current knowledge about 

the life careers of sex workers, expanded by my own research. 

The work is dividing sex business according to the place of provisioning of services 

as well as according to the trends of this profession in our country and abroad. It describes 

present social and health risks in the historical perspective, career in the sex business, 

motivation to do such a job, and also mentioning an organization that works with women 

from the sex business. 

The work concerns only women who provide sexual services for a fee and are over 

18 years of age. In my work I focus on biographies of women who provide paid sexual 

services from their point of view, and how they view their lives. 

I also adapted a selected sample of respondents to this work and addressed both 

existing clients of ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., including those who no longer work in the 

sex business. I used the method of structured interviews, through which it was possible to 

get a basic picture of the interviewee's family, personal and work situation. Furthermore, 

I focused on capturing their view of the stage of life when they were working in the sex 

business. I tried to identify the key moments that led to entering and leaving this 

profession. 

 

Keywords: Sex business, ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., Prostitution, Paid sexual 

services, Sex workers, Life career. 
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1. Úvod 

Sexbyznys a jeho sociální dopady patří ve společenském měřítku k váţným 

globálním problémům. Jedná se o nejstarší sociální problém, objevující se ve společnosti 

jiţ od nepaměti. Do současnosti však nebylo nalezeno univerzální řešení. Jedná se tak 

o téma aktuální, významné a vyţadující pozornost současné vědecké obce. Zájem o tento 

obor mě provází po celou dobu studií, volba tématu tak pro mě nebyla nikterak sloţitá. Za 

nejpříhodnější zdroj informací o ţenách, které poskytují placené sexuální sluţby, povaţuji 

ţivotní kariéru sexuálních pracovnic. Sexuální kariéra zrcadlí to, jakým směrem by se 

sociální práce měla ubírat, respektive jak lze předcházet a sniţovat rizika práce 

v sexbyznysu a tím i podporovat ochranu veřejného zdraví. 

Tuto cílovou skupinu jsem zvolila zejména pro to, ţe s nimi dlouhodobě pracuji jako 

sociální pracovnice. Ve své praxi pracuji pouze se ţenami.  V diplomové práci se tedy 

nebudu věnovat problematice sexuálních pracovníků – muţů, jejichţ prostředí je 

specifické. Tato práce je zaměřena pouze na ţivotní kariéru ţen – sexuálních pracovnic. Při 

své práci většinou sleduji jejich potřeby, motivuji je k návštěvě lékaře, stanovení si 

osobních hranic v sexbyznysu atd. Tentokrát se na ně dívám skrze jejich vnímání své 

osobní situace a práce a snaţím se zjistit, jaká je jejich motivace. Veškeré informace 

o ţenách, které v sexbyznysu pracují, mi poskytla organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
1 

V diplomové práci se tedy budu věnovat ţenám, které pracují v sexbyznysu a jejich 

ţivotní kariéře. Cílem práce je předloţit relevantní teorie a aktuální poznatky o ţivotní 

kariéře sexuálních pracovnic a rozšířit tato východiska o vlastní výzkumné šetření. 

V teoretické části vymezím pojmy, jako jsou ţivotní dráha, prostituce, sexbyznys, 

sexuální práce, sexuální pracovnice a kuplířství. Dále se budu věnovat druhům a typům 

prostituce. Zaměřím se na sociální a zdravotní rizika při poskytování sexuálních sluţeb. 

Věnuju se také zákonné úpravě a vývoji prostituce u nás a v zahraničí. Hovořím o poslání 

organizace Rozkoš bez rizika. Popisuji motivaci k prostituci, ale i typy kariér sexuálních 

pracovnic v jejich ţivotní dráze. Diplomovou práci zakončím vlastním výzkumným 

šetřením, kde se zaměřuji na zkoumání motivů a bezprostředních impulzů vstupu 

a odchodu z profese sexuální pracovnice. 

                                                

1
 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. je registrovaný název organizace. Pokud není kvůli souvislosti v textu 

nutné, pouţívám dále jen Rozkoš bez rizika anebo zkratku R-R 
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Podívám se na kariéru sexuální pracovnice pohledem konkrétní ţeny a budu pracovat 

s jejím názorem na svůj vlastní ţivot. Tento pohled můţe pomoci ţenám, které zvaţují 

vstup do sexbyznysu a upozornit je, jaké nástrahy je v zaměstnání čekají. Mimo jiné 

poskytuje moţnost nahlédnout do světa sexbyznysu očima sexuálních pracovnic také 

veřejnosti. 
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2. Teoretická část 

V teoretické části se věnuji vymezení a definici pojmů, které budu během celé práce 

vyuţívat. Dále jsem se zaměřila na sexbyznys a jeho rozdělení dle různých faktorů pro tuto 

práci nepostradatelných jako jsou druhy a typy sexuální práce a rizika s touto profesí 

spojená. Popisuji motivaci, typologii a kariéru sexuálních pracovnic. Hovořím o zákonné 

úpravě. V teoretické části se mimo odbornou literaturu opírám také o data získaná praxí 

v organizaci Rozkoš bez rizika. 

2.1. Vymezení pojmů 

V moderní společnosti se chápání prostituce vyvíjelo od pojetí prostituce jako 

sociálně patologického jevu přes koncepty deviace aţ po prostituci jako povolání. Ruku 

v ruce s tím se měnily i praktické přístupy státu, například přístup aboliční (postihování 

trestných činů kuplířství, šíření pohlavních chorob, obchod s lidmi, narušování mravní 

výchovy nebo „komunistické“ příţivnictví). S nástupem sexuální revoluce se koncem  

20. století objevuje nový pojem sex worker nebo commercial sex worker. Začíná boj za 

práva sexuálních pracovníků, zakládají se odbory striptérek a prostitutek aj. Akcentuje zde 

svoboda zvolit si toto povolání dobrovolně, a zároveň snaha zajistit přijatelné podmínky 

pro jeho vykonávání a zabránit vykořisťování ze strany „pasáků“, „manaţerů“ či 

obchodníků s bílým masem. (Klíma, Herzog, Kunc a kol., 2009: 7) Na základě tohoto 

vývoje je proto třeba vymezit základní pojmy, které v této práci dále uţívám. 

Ţivotní dráha: Dle Alana (1989: 85) můţe být ţivotní dráha jedince vymezena jako 

řetězec úzce propojených událostí nebo stavů v různých oblastech a obdobích ţivota, které 

kaţdý člověk zaţívá od narození aţ do smrti. Zkoumány přitom mohou být jednotlivé 

oblasti ţivota, jako jsou pracovní, vzdělávací, rodinná, partnerská dráha. Ţivotní dráha se 

ztotoţňuje s pojmem kariéra. Z psychologického pohledu můţeme ţivotní dráhu chápat 

v kontextu zvládání vývojových úkolů a krizí v ţivotě kaţdého jedince. 

Prostituce: O prostituci se říká, ţe je nejstarším řemeslem na světě. Jedna z prvních 

zmínek je obsaţena jiţ v knize Genesis Starého zákona. Prostituce pochází z latinského 

slova „prostituere“, coţ znamená nabízet se k veřejnému smilstvu, nabízení sexuálních 

sluţeb za úplatu. (Capponi, Hajnová, Novák, 1994: 109) Giddens definuje prostituci jako 

poskytování sexuálních sluţeb za úplatu. Mezi prostitucí a postavením vydrţované ţeny, 

která je svému partnerovi sexuálně přístupná hlavně z důvodu hmotného zajištění jí 

samotné nebo její rodiny, nelze vést přesnou dělicí čáru. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá 
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v tom, ţe prostitutka prodává svou sexuální přístupnost většímu mnoţství muţů. Prostituce 

je definována jako specifická forma uspokojování sexuálních potřeb za nějaký druh úplaty. 

Prostituce je povaţována v moderní společnosti za sociálně patologický jev, protoţe je 

v rozporu s dodrţováním platných norem sexuálního chování ve společnosti. Prostituující 

osoby patří ke specifické skupině osob, kterými společnost často opovrhuje a povaţuje je 

za rizikové skupiny z hlediska zdravotního i sociálního. (Giddens, 2013: 131–132) Pojem 

prostituce je hojně vyuţíván ve státní správě i v médiích, a proto i u široké veřejnosti. 

Zkusme však v rámci definice tohoto pojmu ustoupit od moralizujícího hlediska. Zkusme 

přestat polemizovat o tom, kolik partnerů má vydrţovaná ţena a kdy jde o prostituci. 

Podívejme se na prostituci čili poskytovaní sexuálních sluţeb z úplatu, jako na objektivní 

sociální jev. Pak mluvíme o prostituci pouze tehdy, existuje-li ve společnosti moţnost 

koupit si sexuální sluţbu za úplatu. 

Sexuální pracovnice: Pojem vznikl odvozením od slova „sex work“ čili sexuální 

práce. Pouţívat jej začala americká aktivistka Carol Leigh na konci 70. let 20. století. 

(Poláková, 2012:12)  

Pojem klade důraz na ochranu lidské důstojnosti ţen, které se ţiví poskytováním 

sexuálních sluţeb. Sexuální sluţby a z nich odvozený název profese sexuální pracovnice je 

tak eticky přívětivější neţ naduţívané pojmy prostituce a prostitutky. (Malinová, 2020)  

Sexuální sluţby: Jsou to sluţby poskytované prostituující osobou, respektive 

sexuální pracovnicí (manuální stimulace, orální sex, anální sex, pohlavní styk). 

(Vaníčková, 2007: 45) Z praxe pomáhajících pracovníků vyplývá, ţe je tento popis jiţ 

zastaralý a nepočítá s virtuálním nabízením sexuálních sluţeb, také se sluţbami dominy, 

kdy nemusí dojít k přímé sexuální stimulaci nebo dokonce k pohlavnímu styku. V pozadí 

nebo podstatou je sexuální uspokojení, k čemuţ dopomáhá zaplacená sexuální sluţba. 

Termíny sex work nebo sexuální sluţby jsou uţívané především organizacemi, které usilují 

o prosazování práv sexuálních pracovnic, zejména o uznání prostituce jako profese (př. 

IUSW, ICRSE, SWAN). V tomto smyslu ho uţívá i Rozkoš bez Rizika a budu ho tak 

pouţívat i já v této práci. Pojem sex work je pouţívaný i mezinárodními institucemi 

v jejich programových dokumentech (např. Světová zdravotnická organizace, UNAIDS). 

(Poláková, 2012: 12)  

Sexbyznys: Tento termín je uţívaný v Rozkoši bez Rizika jako označení práce 

v prostředí placených sexuálních sluţeb. Pojem zahrnuje celou škálu prostředí, neomezuje 

se pouze na prostituci. Můţe zahrnovat jak kontaktní sexuální práce, kdy dochází 
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k přímému fyzickému kontaktu, tak sféru nekontaktní práce zahrnující práci online na 

erotických videochatech či sex po telefonu. Jedná se tak o pojem velmi široký, obsahující 

veškerou výdělečnou činnost spojenou se sexem. Kromě poskytování sexuálních sluţeb za 

finanční odměnu sem patří např. porno průmysl. Od pojmu sexbyznys se pomalu ustupuje 

a častěji se pouţívá pojem poskytování sexuálních sluţeb za úplatu. Tento název je ale 

příliš dlouhý, a proto není tak oblíbený, nicméně je eticky nejpřesnější. 

Kuplířství: Kuplířství je přímo definováno českou legislativou. Dle zákona  

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se kuplířství dopustí ten, kdo jiného přiměje, zjedná, 

najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce 

provozované jiným. (Zákon č. 40/2009 Sb.)  

Druhy a typy prostituce 

Poskytování sexuálních sluţeb se dá rozdělit dle několika pohledů. Jednak podle 

toho, kdo prostituci provádí a zejména kde. Např. Chmelík a kol., (2003), rozdělil 

prostituci jako privátní, hotelovou, barovou, pouliční a silniční a homosexuální. 

Privátní: Ţeny poskytují klientům nejen sexuální sluţby, ale fungují i jako 

společnice a doprovází klienty na společenské akce. Většinou jde o stálé zákazníky a jejich 

počet je omezen kapacitou sexuální pracovnice. Prostituce je vykonávána v soukromých 

bytech zákazníků. 

Hotelová: Úroveň sexuálních pracovnic i poskytované sluţby závisí na úrovni 

hotelu. Ţeny, které provozují tento druh prostituce, zpravidla uzavřou dohodu 

s prostředníkem, který jim zákazníky deleguje. Klientela není stabilní a jsou jí ve většině 

případů cizinci. 

Bytová: Prostituce je vykonávána ve vlastních nebo pronajatých prostorech. Bývá 

často prováděna za přítomnosti kuplířů nebo jiné třetí osoby. Tento druh prostituce 

provázejí různé kriminální jevy např. majetková a násilná trestní činnost, ohroţování 

výchovy mládeţe. 

Barová: Je provozována v různých nočních klubech, masáţních salonech a jiných 

podnicích, které předstírají poskytování ubytovacích, stravovacích a jiných legálních 

sluţeb. Tento typ prostituce je většinou spojen s organizovaným zločinem. 

Pouliční a silniční: Jedná se o rychlé, anonymní a levné poskytnutí sexuální sluţby. 

Sexuální pracovnice, které ji vykonávají, jsou zpravidla niţšího vzdělání nebo intelektu. 
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Pocházejí ze slabších sociálních vrstev. Sexuální pracovnice bývají drogově závislé a je 

zde velmi vysoké riziko pohlavních chorob. 

Homosexuální: Tato samostatná kategorie zahrnuje zejména mladé muţe. Zpravidla 

sami prostituti nejsou homosexuálně orientovaní. Bývají závislí na drogách nebo mají 

sociální problémy. Homosexuální prostituce je nejrizikovější z hlediska šíření pohlavních 

chorob.  

Chmelíkovo rozdělení prostituce však neodpovídá aktuálním zkušenostem, které 

jsem získala v rámci vlastní praxe. Scéna sexbyznysu se poměrně ţivě rozvíjí, proto se 

poskytování sexuálních sluţeb rozděluje spíše podle místa a způsobu, jakým sexuální 

pracovnice sluţby poskytují. Na základě zkušeností vyplývajících z práce v Rozkoši bez 

rizika proto rozdělení doplňuji o následující typy. 

Privátní scéna: Privátní scéna se dnes profiluje zcela jinak. Jde o poskytování 

sexuálních sluţeb v soukromém bytě. Byt je buď pronajatý, nebo ho vlastní sexuální 

pracovnice. Tento způsob je z určitého pohledu svobodný, jelikoţ sexuální pracovnice si 

povětšinou sama určuje svou pracovní dobu. Zákazníci se do privátu objednávají 

telefonicky na základě inzerátu, který je uveden na portálech, které zprostředkovávají 

sexuální sluţby. Na těchto portálech zpravidla není uvedena adresa privátu, pouze lokalita 

a sluţby, které sexuální pracovnice poskytuje. Pro adresu si klient musí zavolat a sexuální 

pracovnice do jisté míry dokáţe zjistit, jak dlouho bude sluţba trvat, případně zda se jedná 

o stáleného zákazníka nebo o nového. Tento způsob je poměrně nebezpečný. Sexuální 

pracovnice je často na privátu sama (pokud je jich více, tak se většinou jen střídají) 

a v případě, ţe by ji zákazník napadl, je dost nepravděpodobné, ţe nedojde k přivolání 

okamţité pomoci. Privátní sexuálních sluţeb je také organizačně a časově náročná. 

Sexuální pracovnice potřebuje velký kapitál na pronajmutí a vybavení bytu. Inzerce je 

zpoplatněná a platí se na víc dnů předem, často aţ na měsíc. Jde tedy o riskantní investice, 

jelikoţ nikde není zaručeno, ţe zákazníci budou nabízené sluţby na privátu vyuţívat. 

Klubová scéna: Síť erotických klubů byla nejhustší na konci 90. let. Momentálně je 

v celé České republice klubová scéna stále jednou z nejrozšířenějších. Zmenšuje se sice 

počet klubů, ale roste jejich velikost. Máme kluby s více neţ 50 zaměstnankyněmi. 

V klubech se zpravidla výdělek dělí mezi majitele a sexuální pracovnici rovným dílem. 

Často zákazníci platí i za vstup do klubu, který je určen pouze majiteli. V některých 

klubech náleţí sexuální pracovnici několik procent z ceny drinků, které zákazník během 

večera s ní vypije. Výhodou práce v klubu je, ţe zákazníci jsou na klub zvyklí. Veškerou 
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reklamu a nábor zákazníků zajišťují majitelé. Další velkou výhodou je, ţe v klubu jsou 

sexuální pracovnice chráněné, například umístěním bezpečnostních rámů u vstupu či 

tlačítek na přivolání pomoci na pokojích. Majitel nebo jiný člen provozu má také přehled 

o tom jak, dlouho je sexuální pracovnice se zákazníkem. Pokud by sluţby poskytovala 

déle, neţ je předem domluveno, provoz klubu by o tom věděl. Na druhou stranu je v klubu 

často velká konkurence a je tak sloţitější se k samotnému zákazníkovi dostat. Další 

nevýhodou je, ţe práce není tolik flexibilní a majitelé zpravidla chtějí vědět, kterou noc 

bude sexuální pracovnice v klubu. Nadto, rovněţ výše zmiňované dělení výdělku povaţují 

některé sexuální pracovnice za nevýhodné a tudíţ nepřijatelné. 

Pouliční scéna: Sexuální pracovnice poskytují své sluţby na veřejných 

prostranstvích, jako jsou parkoviště, benzínové pumpy, nádraţí, parky nebo silnice a ulice 

vedoucí zpravidla směrem k německým nebo rakouským hranicím. Většinou jsou tedy 

sluţby poskytovány mimo obce, kde sice méně svou činností obtěţují místní občany, ale 

zároveň kde sexuální pracovnice bývají vystaveny velkému riziku násilí. Tato situace 

nastala v důsledku uplatňování vyhlášek zakazujících provozování prostituce na veřejných 

místech (podrobně v kapitole 2.5. této práce). Tyto ţeny jsou nejvíce ohroţené násilím ze 

strany zákazníků. Nikdo neví, kde se ţeny přesně nachází. Sluţby poskytují většinou 

v autech zákazníků. Můţe se tak stát, ţe je sexuální pracovnice odvezena jinam, neţ bylo 

domluveno. Jelikoţ se často jedná o ţeny v krizi, práci na pouliční scéně vidí jako jediné 

řešení a často nepouţívají prostředky prevence, jako jsou prezervativy (sex bez ochrany 

bývá upřednostňován, a tudíţ i lépe placen). 

Alternativní způsoby poskytování sexuálních sluţeb: Do této skupiny můţeme 

zařadit zbylé způsoby poskytování sexuálních sluţeb. Jedná se o sluţby jak ve virtuálním, 

tak v reálném prostředí. Můţe jít o poskytování sluţeb přes internet a webkameru či 

natáčení vlastních domácích videí, které se poskytují na různých internetových serverech. 

Dále sem můţeme zařadit eskortní sluţby, sluţby dominy a různé druhy masáţí. Do této 

skupiny je moţné zařadit vše, co sexuální pracovnice poskytují. Mnohdy se nejedná 

o pohlavní styk ani o fyzický kontakt s jinou osobou. 

Kromě typologie prostituce dělené podle místa a způsobu jejího poskytování se 

pouţívá i rozdělení sexuálních pracovnic. Malinová (2005) popisuje typologii sexuálních 

pracovnic následovně. 
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Ţeny zacílené na vlastní prospěch: I kdyţ tyto ţeny pracují na „vlastní pěst“, často 

velké procento ze zisku odvádějí třetí osobě. Takových sexuálních pracovnic je asi třetina. 

Dle Malinové (2005: 58) lze tyto sexuální pracovnice dále dělit na: 

 „Ty, co chtějí dostudovat: Toto přání nebo důvod k poskytování sexuálních 

sluţeb se objevuje zhruba u 10 % ţen v sexbyznysu. 

 Ty, co se chtějí materiálně zajistit do budoucnosti: Plánují nákup bytu, auta, 

zařízení vlastního butiku, či dokonce vybavení vlastní ordinace – i sem patří 

kolem 10 % ţen.  

 Ženy ve středních letech s omezenou kvalifikací či ženy bez jakékoli 

kvalifikace. 

 Ženy z oblastí s vysokou nezaměstnaností: Kladno, Ostrava, východní 

Slovensko. 

Ţeny zajišťující finančně vlastní rodinu nebo širší rodinu: Mezi tyto ţeny řadíme 

samoţivitelky, kterých je aţ 60 %. Typická skupina těchto ţen jsou romského etnika a aţ 

80 % cizinek. 

Dívky z dětských domovů: Tato skupina je specifická tím, ţe těchto dívek se 

„někdo ujme“ a po dovršení zletilosti je vyuţije na prostituování. Tento model mimo jiné 

vyuţívají romské rodiny, které si osvojí zpravidla příbuznou. 

Ţeny dluţnice: Tyto ţeny zpravidla splácejí dluhy partnera nebo manţela. Dle 

Malinové (2005: 59) je moţné ţeny dluţnice dále dělit na: 

 „Ty, co chtějí vydělat co nejrychleji co nejvíc peněz a dluhy splatit. 

 Ty, co se naopak prací v sexbyznysu hodlají placení dluhů vyhnout.“  

Rozdělení dle Malinové (2005) vychází z dlouholeté praxe. Ze zkušeností se 

opakovaně potvrzuje, ţe se jedná o nejpřesnější rozvrţení, a to jak popisem, tak 

procentuálním zobrazením.  

2.2. Sociální rizika prostituce 

Prostituce s sebou nenese jen zdravotní, ale i sociální rizika, která jsou často s touto 

profesí spojena. Dle Malinové (1982) se ţeny, které poskytují placené sexuální sluţby, 

vzdalují konvenční společnosti. Tato zvětšující se sociální distance přibliţuje sexuální 

pracovnice k ostatním sexuálním pracovnicím. Důvodů můţe být hned několik. 
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Jedním ze zásadních sociálních rizik je fakt, ţe prostituce není v současné době 

v České republice legislativní úpravou ani společností povaţovaná za běţné zaměstnání.  

Ţeny, které pracují v sexbyznysu, většinou svou profesi tají, i kdyţ to nemusí být 

pravidlem. Z praxe víme, ţe se mnoho ţen snaţí práci v sexbyznysu utajit a více neţ 50 % 

z nich se se svou prací nesvěří nikomu. (Šídová, Poláková, Malinová a kol., 2015: 72)  

 Ţena se tak můţe snadno ocitnout v sociální izolaci. Můţe dojít ke ztrátě přátel 

a rodiny. Problémy zpravidla nastávají při odchodu ze sexbyznysu a hledání nového 

zaměstnání. Není snadné vysvětlit mezery v ţivotopisu. Dle praxe R-R platí, ţe čím déle 

ţena setrvává v sexbyznysu, tím hůře se jí odchází a obtíţně si zvyká na jiný pracovní 

reţim, ale také jiné finanční ohodnocení. (Malinová, 2006: 251)  

Dalším častým rizikem bývá zadluţení. Během práce v sexbyznysu se můţe stát, ţe 

sexuální pracovnice nejsou schopné nebo i pozapomenou hradit své závazky vůči státu. 

Zpravidla jde o zdravotní a sociální pojištění. 

Mezi další nepříznivé sociální situace, které dle dat Rozkoše bez rizika sexuální 

pracovnice přímo ohroţují, patří například nepříznivé vztahy, závislosti, ale i zdravotní 

stav. To, jak ohroţující jsou jednotlivé nepříznivé faktory z pohledu klientek zobrazuje 

přiloţený graf č. 1. Data byla shromáţděna R-R v roce 2018. 

Graf č. 1: Nepříznivé sociální situace u klientek R-R v roce 2018 

 

(zdroj: Interní databáze R-R, 2018) 

Z provedeného průzkumu vyplývá, ţe se sexuální pracovnice nejčastěji cítí být 

ohroţeny zdravotními riziky. Organizace Rozkoš bez rizika reaguje na toto sdělení. Vnímá 

jej jako fakt, ţe ţeny pracující v sexbyznysu mají o svůj zdravotní stav zájem. Rozkoš bez 

rizika si uvědomuje ohroţení spojené s přenosem pohlavních nemocí a své sluţby proto 
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cílí právě na tento druh pomoci. Tomu odpovídají i data zobrazující poměr vyuţitých 

sluţeb Rozkoše bez rizika v roce 2018 v grafu č. 2. Klientky vyuţívaly zejména 

preventivní programy organizace. Je patrné, ţe ţeny, které poskytují placené sexuální 

sluţby myslí na své zdraví a prevenci pohlavně přenosných nemocí. Lze také odvodit, ţe 

ţeny, které poskytují sexuální sluţby, často nemají s kým sdílet své obavy a starosti. 

Vyuţívají tak pomoci sdílení a podpory. Ukazuje se, ţe přijetí sexuálních pracovnic je pro 

samotné ţeny v sexbyznysu velmi důleţitým faktorem. 

Graf č. 2: Poskytnuté sociální sluţby klientkám R-R v roce 2018 

 

(zdroj: Interní databáze R-R, 2018) 
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Pro úplnost souhrnu jednotlivých sociálních rizik prostituce uvádím ještě 

nejzranitelnější typy ţen z řad prostitutek podle Malinové (2005: 343): 

Ţeny ve finanční tísni: Tyto ţeny nemají naplněné základní ţivotní potřeby, jako je 

dostatek jídla pro sebe a svoje děti, nemají zaplacený nájem nebo odvádí velké procento ze 

zisku třetí osobě. 

Ţeny, které potřebují peníze na drogy: Tyto ţeny, poháněné touhou po droze, jsou 

schopné přistoupit na různé podmínky zákazníků. Jsou i často podporované ze strany 

závislých partnerů a přátel. 

Ţeny pracující na venkovních stanovištích: Tyto ţeny jsou ohroţeny mnohem víc 

neţ ty, které pracují v sexklubech nebo privátech. Nezřídka se stává, ţe je zákazník okrade 

jak o peníze, tak o osobní věci. Často se stávají terčem útoků sadistických zákazníků. Tyto 

ţeny tvoří třetinu syfilitických ţen v sexbyznysu. 

Málo atraktivní ţeny: Tyto ţeny si nemohou v sexbyznysu vybírat a těţko se 

uplatňují. Jsou nuceny poskytovat zákazníkům cokoliv, co si za své peníze přejí. Nedělají 

to z mladické nerozváţnosti, ale proto, aby byly konkurenceschopné. 

Ţeny, které jsou obchodované: Jedná se o nejvíce ohroţené ţeny. Jsou 

v sexbyznysu nedobrovolně a nemohou si vybírat, kde a za jakou cenu pracují. 

2.3. Zdravotní rizika prostituce 

Jak vyplývá z výše uvedeného, sexuální pracovnice se nejvíce obávají o své zdraví. 

Přenos pohlavních nemocí bývá povaţován za nejčastější riziko při poskytování placených 

sexuálních sluţeb i v očích veřejnosti. Nemohu jej proto v této práci opomenout. 

Pohlavně přenosné choroby můţeme dělit na bakteriální, virové a parazitární. 

Momentálně je pojmenováno více jak 30 infekcí, které jsou mezinárodně označovány jako 

sexuálně přenosné infekce. Mezi ostatní sexuálně přenosné infekce se řadí záněty močové 

trubice, chlamydiové infekce, kvasinkové záněty, virová onemocnění, herpes virus, viry 

hepatitidy typu B a C. Nejzávaţnější z nich je vir HIV, nebo nemoc AIDS – tato nemoc je 

léčitelná, ale nevyléčitelná. Za klasické pohlavní choroby je dnes povaţována kapavka, 

syfilis ale i chlamydie. Tyto nemoci podléhají zákonným opatřením a epidemiologickému 

hlášení, protoţe jejich včasné podchycení napomáhá k zastavění šíření nemoci. (WHO, 

1990: 3) 
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Současná strategie boje proti šíření viru HIV vychází z pokroku v léčení HIV 

infekce, kdy je moţno dosáhnout nedetekovatelné virové náloţe. (WHO, 1990: 3) Způsob 

léčby je vţdy účinnější, pokud se podaří nákazu odhalit co nejdříve. Léčba s sebou nese 

jistá rizika, zejména nesnášenlivost léků, případně postiţení jater a ledvin. (Navrátil a kol., 

2008: 156) I Rozkoš bez rizika usiluje o co nejvyšší protestovanost nejen v cílové skupině 

sexuálních pracovnic, ale i mezi veřejností. Hledá moţnosti, jak docílit co nejmenší přenos 

nákazy HIV. K tomu vyuţívá modelů tzv. Strategie 1 a Strategie 2. 

Strategie 1, známá pod názvem strategie 90–90–90, hovoří o tom, ţe 90 % 

nakaţených by mělo být diagnostikováno a vědět o své pozitivitě na HIV. Z těchto 90 % 

diagnostikovaných by mělo být 90 % léčeno a dostávat trvalou antiretrovirovou terapii. 

Z těchto 90 % HIV pozitivních, kteří mají nastavenou trvalou léčbu by mělo 90 % 

dosáhnout na nulovou nedetekovatelnou virovou náloţ. Pro názornější představu je toto 

schéma zobrazeno v grafu č. 3. Strategie 1 je ideálním rozvrţením, které by v případě jeho 

absolutního dodrţení pomohlo zmenšit riziko šíření HIV. (Malinová, 2019)   

Graf č. 3: Strategie 90 % – 90 % – 90 % 

 

(zdroj: Malinová, 2019) 

Strategie 2 reflektuje aktuální situaci, kdy 70 % osob ví, ţe je HIV pozitivních. 

Z těchto osob antiretrovirovou terapii podstoupilo 53 %. Z těchto 53 % HIV pozitivní 

osob, dosáhlo nedetekovanou virovou náloţ 44 %. Aktuální situace je graficky znázorněna 

jako Strategie 2 v grafu č. 4. Ilustruje skutečnou situaci tak, jak se v dnešní době bojuje 

s rizikem šíření HIV. (Malinová, 2019)  
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Graf č. 4: Strategie 70 % – 53 % – 44 % 

  

(zdroj: Malinová, 2019) 

Kromě snahou o sníţení rizik šíření nákazy formou testování pracuje R-R i s dalšími 

moţnostmi prevence. Mezi ty nejúčinnější patří samozřejmě prostředky ochrany před 

přenosem pohlavních chorob. Ani ta však nemůţe být 100%. I kdyţ je kondom, event. 

femidom (ţenský kondom), nejlevnější a nejefektivnější metodou prevence HIV 

a ostatních pohlavně přenosných infekcí, vţdy se můţe stát „nehoda“ v podobě protrţení 

nebo sesmeknutí kondomu, nebo je na ţeně vynucen sex bez kondomu, coţ se přihodilo 27 

% klientek R-R. Pojistkou v tomto případě je zdravý organismus, který je schopen se 

invazi virů nebo bakterií bránit. (Šídová, Poláková, Malinová a kol., 2015: 55) 

Preventivní programy Rozkoše bez rizika jsou zaloţené na výzkumech, které ověřují 

účinnost jednotlivých uţívaných preventivních prostředků. V tuto chvíli Rozkoš bez Rizika 

vychází především ze studie z roku 2010, která prokázala, ţe nejúčinnějším prostředkem 

prevence je obřízka (v 57 % případů), dále ve 42 % případů samotná moţnost léčby PPI 

(proton pump inhibitors – tj. blokátory protonové pumpy), dále Tenofovir gel na (v 39 % 

případů) a závěrem samotná vakcinace na HIV by byla účinná v 31 % případů. (Malinová, 

2019)  
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Graf č. 5: Studie o účinnosti prostředků prevence 

 

(zdroj: Malinová, 2019) 

Rozkoš bez rizika reaguje na potřeby svých klientek, které jako nepříznivou sociální 

situaci nejčastěji uvádí zdraví. (podrobně viz graf č.1 kapitola 2.3.) Dle jejich sdělení se 

nejvíce jedná o zdravotní problémy, případně preventivní vyšetření při rizikovém způsobu 

ţivota. Proto je také zdravotní prevenci věnováno v této práci dostatek prostoru. Klientky 

Rozkoše bez rizika podstupují nejčastěji vyšetření na ţloutenku C (HCV), syfilis (TPHA) 

a HIV. Tyto nemoci jsou nejváţnější a neléčené mají fatální důsledky. Vyšetření probíhá 

odběrem krve, a to dvěma způsoby. Jedním je odběr kapilární krve, laicky řečeno odběr 

z prstu (v tabulkách č. 1, 2 a 3 je vyznačen jako součet rychlotestů). Tento odběr se provádí 

při pouţití rychlotestů, který nabízí výsledek s 99% spolehlivostí do 15 minut. Výhod má 

tento způsob mnoho. Patří mezi ně časová nenáročnost testování, cena a zákonná úprava 

odběru krve. Nevýhodou těchto testů je, ţe nedokáţeme vyhodnotit, zda se jedná o akutní 

infekční nebo o pozitivní protilátky. Akutní infekce znamená, ţe osoba je infekční a můţe 

nemoc přenášet. Pozitivní protilátky značí, ţe osoba nemoc překonala a aktuálně není pro 

své okolí nebezpečná. 

Druhým způsobem je odběr venózní (ţilní) krve (v tabulkách č.1, 2 a 3 je vyznačen 

jako součet plné krve). Pozitivem tohoto odběru je zejména přesnost. V laboratorních 

podmínkách dokáţe ze ţilní krve zjistit, zda se jedná o akutní infekci nebo o pozitivní 

protilátky. Nevýhodami jsou cena a čas od odběru po předání výsledků. Čas od odběru po 

doručení do laboratoře nesmí přesáhnout 72 hodin. 
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Výsledky vyšetření R-R na pohlavně přenosné infekce v roce 2019 provedené sexuálním 

pracovnicím dle krajů jsou zobrazeny v tabulkách č. 1, 2 a 3. 

Tabulka č. 1: Vyšetření klientek Rozkoše bez rizika na HCV v roce 2019  

Plná krev 

Akutní 

infekce Negativní 

Pozitivní 

protilátky 

Součet 

plné 

krve 

Součet 

rychlotestů  

Celkový 

součet 

vyšetření  

Jihočeský 2 11 2 15 379 394 

Jihomoravský  0 19 1 20 150 170 

Karlovarský  0  0  0  0 2 2 

Královéhradecký  0  0  0  0 12 12 

Liberecký  0 56  0 56 35 91 

Moravskoslezský 3 130 3 136 165 301 

Olomoucký  0 4  0 4 39 43 

Pardubický  0  0  0  0 51 51 

Plzeňský  0 2  0 2  0 2 

Praha 2 213 3 218 478 696 

Středočeský  0 26  0 26 32 58 

Ústecký 1 47 2 50 219 269 

Vysočina  0 5  0 5 35 40 

zahraničí  0 16  0 16 5 21 

Zlínský  0 6  0 6 33 39 

Celkový součet 8 535 11 554 1635 2189 

(zdroj: Interní databáze R-R, 2019) 
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Tabulka č. 2: Vyšetření klientek Rozkoše bez rizika na TPHA v roce 2019 

Plná krev 

Akutní 

infekce Negativní 

Pozitivní 

protilátky 

Součet 

plné 

krve 

Součet 

rychlotestů 

Celkový 

součet 

vyšetření 

Jihočeský 1 50 3 54 396 450 

Jihomoravský 1 24  0 25 190 215 

Karlovarský  0   0  0  0 2 2 

Královéhradecký  0  0  0  0 21 21 

Liberecký  0 56   56 42 98 

Moravskoslezský 1 176 1 178 167 345 

Olomoucký  0 8  0 8 47 55 

Pardubický  0  0  0  0 67 67 

Plzeňský  0 2  0 2   2 

Praha 2 228 6 236 545 781 

Středočeský  0 26 1 27 34 61 

Ústecký 1 52  0 53 237 290 

Vysočina   8  0 8 72 80 

zahraničí 1 15 1 17 5 22 

Zlínský  0 6   6 39 45 

Celkový součet 7 651 12 670 1864 2534 

(zdroj: Interní databáze R-R, rok 2019) 
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Tabulka č. 3: Vyšetření klientek Rozkoše bez rizika na HIV v roce 2019 

Plná krev 

Akutní 

infekce Negativní 

Pozitivní 

protilátky 

Součet 

plné krve 

Součet 

rychlotestů  

Celkový 

součet 

vyšetření  

Jihočeský 0 43 0 43 377 419 

Jihomoravský 0 0 0 0 18 18 

Karlovarský 0  0  0  0  0 0 

Královéhradecký 0  0  0  1  30 31 

Liberecký 0  43 0  43 35 78 

Moravskoslezský 0 163 0 163 169 332 

Olomoucký 0  0 0  0 42 42 

Pardubický 0  0  0  0  65 65 

Plzeňský 0  0 0  0 0 0 

Praha 0 240 0 240 449 689 

Středočeský 0  28 0  28 34 62 

Ústecký 0 24 0 24 205 229 

Vysočina 0  0 0  0 78 78 

zahraničí 0  0 0  0 0 0 

Zlínský 0  1 0  1 32 33 

Celkový součet 0 542 0 542 1534 2076 

(zdroj: Interní databáze R-R, rok 2019) 

Dle jiných průzkumů jsou sexuální pracovnice více ohroţené vznikem rakoviny 

děloţního čípku. Tento fakt je způsoben brzkým zahájením sexuálního ţivota a velkým 

mnoţství sexuálních partnerů. (Parriott, 1994: 122) 

Dále se dá hovořit o psychických problémech ţen, které poskytují placené sexuální 

sluţby. Psychické problémy jsou následky prostituce, nebo také její příčinou. Tyto 

následky lze dle Vaníčkové (2007: 156) shrnout do několika oblastí: oběti násilí, sociální 

trauma, dlouhodobý stres a s tím související posttraumatická stresová porucha, suicidální 

chování, drogové závislosti, psychické stigma, marginalizace a migrace neboli postupné 

odsouvání na okraj společnosti, sexuální poruchy, poruchy zdraví. 

Zdravotních rizik spojených s výkonem povolání sexuálních pracovnic je opravdu 

mnoho. Podrobný popis jednotlivých detailů a dalších způsobů dělení by jistě vydal na 
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samostatnou diplomovou práci. To však není mým cílem. Tato podkapitola poskytla nástin 

nejčastějších problémů, se kterými se setkávám jako sociální pracovnice pracující 

s vybranou cílovou skupinou. S ohledem na závaţnost, kterou ve zdravotních rizicích 

vnímá jak široká veřejnost, tak sexuální pracovnice samotné, jsem povaţovala za nezbytné 

uvést ty případy, se kterými se setkáváme v R-R nejčastěji. 

2.5.  Zákonná úprava prostituce v České republice 

Současná zákonná úprava prostituce v České republice neexistuje. Momentálně se dá 

poskytování sexuálních sluţeb regulovat pouze vyhláškami měst a obcí. Stále se hovoří 

o regulaci prostituce a o zdaňování příjmů z poskytování sexuálních sluţeb. Poskytování 

sexuálních sluţeb mělo být dokonce legalizováno tak, ţe by bylo zařazeno mezi ţivnosti 

volné – tj. mezi sluţby osobního charakteru. 

Poskytování volné ţivnosti v rámci sluţeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 

je v současné české legislativě vymezeno následovně: „Poskytování sluţeb osobního 

charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, grafologů, 

kartářek a numerologů, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, práce čističů bot a další 

sluţby osobního charakteru. Doprovodné sluţby (hostesky, společnice a podobně) 

a poskytování základní pomoci doprovázeným osobám. Poskytování sluţeb pro osobní 

hygienu a sluţeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování solných jeskyní, 

veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen a podobně. Poskytování sluţeb 

a zakázkových výrob souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména líčení pro modeling, 

fotografii, film, televizi a divadlo, vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro 

divadlo a film a podobně. Obsahem činnosti není poskytování kosmetických sluţeb, 

manikúra, pedikúra, holičství a kadeřnictví, činnosti, při nichţ je porušována integrita 

lidské kůţe, provozování solárií, poskytování masérských, regeneračních a rekondičních 

sluţeb ani provozování bazénů, saun, fit-center a jiných sportovních zařízení a zařízení 

slouţících regeneraci a rekondici. Obsahem této činnosti není průvodcovská činnost ani 

poskytování sluţeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.“ (zákon 

č. 455/191 Sb.)   

Pokud by byla ve výše uvedeném zákoně změněna pouze poslední věta, dala by se 

tato volná ţivnost vyuţít i pro sexuální pracovnice. Malinová v roce 2019 provedla 

výzkum, který odpovídal na otázku, zda mají ţeny, které pracují v sexbyznysu zájem o to, 

aby měly moţnost pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Její výzkum mapoval 

názory a postoje ţen, které pracují v sexbyznysu a jejich pohled na výhody a nevýhody 
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zlegalizovaní profese sexuální pracovnice. Průzkum probíhal se 169 klientkami Rozkoše 

bez rizika s územním rozloţením v Praze (26,0 %), ve Středočeském kraji (6,5 %), 

v Jihočeském kraji (12,4 %), v Ústeckém kraji (13,0 %), v Jihomoravském kraji (10,1 %), 

v Moravskoslezském kraji (17,8 %), v ostatních Čechách (7,7 %), v ostatní Moravě 

(6,5 %). Klientky měly zastoupení ve všech působištích, tzn. kluby (33,7 %), priváty (22,5 

%), eskorty (21,9 %), ulice (11,2 %), kombinace (10,7 %). Na otázku ohledně zájmu 

o ţivnostenský list odpověděly všechny respondentky výzkumů takto: mám zájem (8,3 %), 

uvaţuji o tom (10,1 %), spíš ne (21,3 %), rozhodně ne (34,3 %), nevím (25,4 %). 

S jednoznačně formulovaným zájmem o ţivnostenský list se setkáváme jen v necelé 

desetině případů, další desetina respondentek uvedla alespoň neutrální odpověď. Příkladem 

jsou formulace: „normální povolání“, „aspoň nějaká jistota“, nebo praktický postoj jako 

„moţnost zaměstnat partnerky“, „moţnost inzerce“. Negativně se vyjádřila většina 

respondentek (56 %), čtvrtina respondentek neví, jak odpovědět. Mezi třetinou odpovědí 

„rozhodně ne“ nacházíme ve volném doplňujícím textu důvod odmítnutí. Zcela převaţující 

je obava ze ztráty anonymity, prozrazením před manţelem, okolím apod. Méně často je 

důvodem nechuť přiznávat příjmy a platit daně. (Malinová, 2020)  

Vyhláškami se stát snaţí postihnout jen některé jevy spojené s nabídkou sexuálních 

sluţeb, které povaţuje za neţádoucí, ale zákon regulující či dokonce legalizující prostituci 

v České republice neexistuje. Prostituce se ocitá v tzv. šedé zóně, kdy jako taková není 

ilegální, ale ani legální, nicméně veřejné mínění na ni reaguje spíše negativně, dle toho, jak 

se jich provozování prostituce dotýká. Existuje však celá škála zákonů, které sice prostituci 

přímo neřeší, ale regulují a trestají jevy, které provozování sexuálních sluţeb dle mínění 

zákonodárců, ale i velké části veřejnosti, provázely a provázejí. Dosud platný zákon  

č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí ve svém § 14 zrušil k 22. srpnu 1922 

nevěstince a zakázal jejich nové zřizování. Zákon vznikl jako reakce na šíření pohlavních 

nemocí po první světové válce, a to právě mezi prostitutkami, např. v roce 1919 mělo 96 % 

ţen v nevěstincích nějakou formu kapavky nebo syfilidy. (Hanosek, 1921: 102) 

Od tohoto období u nás funguje tzv. aboliční systém, coţ v podstatě znamená zrušení 

zákona. Je zřejmé, ţe stávající právní úprava brání zřizování oficiálních nevěstinců. Osoby, 

které sexuální sluţby organizují a k jejich provozování si opatřují jiné osoby a z této 

činnosti kořistí, naplňují skutkovou podstatu § 204 trestního zákoníku – kuplířství. 

Zákonodárci se na nátlak veřejnosti, místních samospráv atd. snaţí prostituci upravovat 

alespoň prostřednictvím vyhlášek. Daná problematika je momentálně řešena tak, ţe do 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl zařazen § 10, který obcím umoţňuje buď stanovit, ţe 
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určitá činnost narušující veřejný pořádek nebo dobré mravy, je v obci zakázána, nebo ji lze 

vykonávat pouze na přesně vymezeném místě a v čase určeném obecně závaznou 

vyhláškou. (MVČR, 2019). Vyhlášky v České republice hovoří o několika způsobech 

omezení případně zákazu poskytování sexuálních sluţeb. Při celkovém zákazu je moţno 

pokutovat, případně jinak potrestat jak sexuální pracovnici, tak samotného zákazníka. 

Kaţdá obec si o regulaci prostituce rozhoduje sama, nicméně texty vyhlášek jsou 

v principu stejné (MVČR, 2019): 

 „Zakazuje se na veřejných prostranstvích nabízet poskytnutí sexuálních sluţeb 

a zakazuje se jednání, směřující k vyhledání či vyuţití sexuálních sluţeb.“ 

 „Vyhláška zakazuje činnosti, které by narušovaly veřejný pořádek v obci tzn. 

nabízení sexuálních sluţeb v podobě ústní, zvukové, písemné, obrazové 

informace či nabízení sluţby posunky, pohybem těla, jakoţ i odhalování 

intimních částí těla. Není dovoleno poskytnutí a vyuţití sexuálních sluţeb.“ 

  „Na vymezených veřejných prostranstvích je zakázáno nabízet, organizovat 

poskytování nebo poskytovat sluţby bezprostředně směřující k uspokojování 

sexuálních potřeb (zákaz prostituce); nabízet, rozšiřovat nebo činit veřejně 

přístupnými písemná díla, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné 

předměty pornografického charakteru. Nabízení a prodej výrobků 

pornografického a erotického charakteru mimo provozovny určené k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím je zakázán zvláštním právním předpisem.“ 

Obce vymezují místa vyuţití či poskytnutí placené sexuální sluţby (MVČR, 2019): 

 „Omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních sluţeb. Nabízet sexuální 

sluţby lze na území města Aše pouze na veřejném prostranství v ul. Příční 

v úseku mezi ul. Chebská a Komenského v místech označených tabulkami, jejichţ 

grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.“ 
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Obrázek č. 1: Mapa obcí s regulací prostituce vlastní vyhláškou 

 

2.6. Historie prostituce v Čechách 

Prostituce se na území České republiky vyvíjí jak dle poptávky, tak vývojem 

zákonodárství a působením politických reţimů. 

Kovařík (1993) uvádí, ţe první nevěstinec, o kterém hovoří i historické prameny, byl 

„Sacrum Veneris almae palatí“, který byl vlastně lázněmi. Zaloţil jej v Praze v roce 1276 

Ital Jindřich z Isernie, notář krále Přemysla Otakara II., poblíţ kostela sv. Tomáše na Malé 

Straně. Brzy následovaly další nevěstince v různých českých i moravských městech. 

Pochopitelně se vyskytovala i prostituce tajná, kterou městské úřady přísně stíhaly, protoţe 

uznávaly jen prostituci soustředěnou do nevěstinců. 

V 16. století prostituce zaţila velký zvrat z důvodu přesídlení šlechty z Vídně do 

Prahy. Tento vývoj však s sebou přinesl epidemii syfilis. Během 17. a 18. století byla 

prostituce tolerována zejména z důvodu válek, které se krajinou šířily.  

Koncem devatenáctého století nastala změna a příslušné státní orgány se začaly 

prostitucí zabývat. Tento převrat přinesl reglementaci, coţ byl soubor pravidel, za jakých 

se mohla prostituce provozovat: byly zavedeny kníţky prostitutek, vydávané od roku 1896. 

Kaţdá kníţka musela obsahovat všechna osobní data prostitutky. Její jméno, podpis, trvalé 

bydliště, ale také informace o zdravotní stavu dané ţeny. Tuto kníţku musela prostitutka 

kaţdému zákazníkovi ukázat, aby mohl nahlédnout do záznamů o lékařských prohlídkách, 

které musely prostitutky pravidelně absolvovat. (Vaněk, 1971: 63–64) 
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Za první světové války se prostituce rozmohla (osamělí muţi odloučení od rodiny 

vyhledávali její sluţby). S tím, jak jsem se zmínila v úvodní části, vzrostl i počet 

nakaţených pohlavními chorobami. Za hlavní zdroj jejich šíření byly povaţovány 

nevěstince. Po válce měla Československá republika nadále problémy s prostitucí, resp. 

s pohlavními chorobami. Zákonem z 11. července 1922 byly veřejné domy zakázány 

a policie měla nad prostitucí trvalý dohled. Tato změna zákona vedla i k postupnému 

sníţení výskytu pohlavně přenosných onemocnění (Kovařík, 1993: 39)  

V roce 1939 byly veřejné domy obnoveny. V době socialismu byla prostituce stíhána 

pouze jako příţivnictví. Zákony prostituci nedovolovaly, ale ani výslovně nepojmenovaly, 

co je trestné. Pouze ji zahrnují do příţivnictví, coţ ale přesně neodpovídá významu 

prostituce. (Vaněk, 1971: 164)  

Prostituce byla následně a je do dnešní doby do jisté míry tolerována jako část šedé 

ekonomiky státu. Několikrát se stalo, ţe se o legalizaci na politické úrovni hovořilo. První 

návrh zákona o regulaci prostituce připravilo Ministerstvo vnitra uţ v roce 1994. Poté tento 

návrh došel řady změn, ale nikdy ţádná z nich nebyla Parlamentem České republiky 

přijata.  

2.7. Prostituce v zahraničí 

V zahraničí se dnes spíše neţ o prostituci hovoří o sexuální práci. Sexuální práce je 

práce. Tento výrok a přístup je modernějším vnímáním prostituce. Sexuální pracovnice ale 

mohou být jinými lidmi vnímány různě: jako oběti, kriminálnice nebo přenašečky nemocí. 

Sexuální práce je na prvním místě aktivita vedoucí ke generování příjmů a jako taková 

můţe být prováděna na různých místech a za různých podmínek. Různé typy sexuální 

práce se mohou lišit podle míry její organizovanosti. Aby sexuální práce byla uznaná jako 

oficiální práce, je svázaná s vývojem právních úprav, které vedou k dekriminalizaci. Pro 

plnou dekriminalizaci je stěţejním argumentem fakt, ţe zaměstnanecká práva, musí být 

chráněná, respektovaná a dodrţovaná nehledě na druh povolání. (NSWP, 2013) To 

ukazuje, ţe v zahraničí je přístup k prostituci modernější neţ v Čechách. 

Výzkumy, které probíhají ve Skandinávii a Severní Americe se snaţí prokázat, ţe 

placení za sexuální sluţby ţeny poniţuje a degraduje. Výsledky tuto okolnost zatím 

neprokázaly, nicméně i kdyby tato opatření přispěla ke sníţení poptávky, nedá se tento 

výzkum pouţít nebo transferovat v blízké budoucnosti do jiných kultur. (Overs, Longo, 

1997: 9)  
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2.7.1. Sexbyznys v Německu 

Zákon o regulaci vztahů osob v prostituci je v Německu platný od roku 2002. Podle 

něj je prostituce chápána jako legální zaměstnání či podnikání. Přijetí zákona bylo 

představeno jako podnět k tomu, aby prostituce nebyla nadále povaţována za nemorální 

jev, coţ je zahrnuto i ve zdůvodnění zákona. Prostituce v Německu můţe být vykonávána 

v zaměstnaneckém poměru i jako samostatně výdělečná činnost, a to od 18 let věku. 

Sexuální pracovnice mají právo domáhat se platby za poskytnuté sluţby, jak u zákazníka, 

tak u provozovatele podniku. (TAMPEP, 2009: 31) 

„Zákon je federálním zákonem Spolkové republiky Německa a obsahuje tři 

paragrafy, které zahrnují:  

 právní nárok na platbu po poskytnuté sluţbě se vztahuje buď na zákazníka nebo 

na provozovatele podniku, kde se poskytují placené sexuální sluţby 

 platbu není moţné převést na jinou osobu 

 moţnost vykonávat prostituci v pracovněprávním vztahu, včetně omezeného 

práva zaměstnavatele vydávat pracovní nařízení k obsahu pracovních činností.“ 

(Reichelt, 2013) 

2.7.2. Sexbyznys v Nizozemsku 

V Nizozemsku jsou nevěstince povolené a zákon pohlíţí na nabízení sexuálních 

sluţeb jako na běţnou profesi. Nizozemsko je přesvědčeno, ţe tak můţe prostituci lépe 

kontrolovat a danit. Světoznámý je zejména Amsterdam a jeho čtvrť červených luceren. 

Studie z roku 2011 odhaduje, ţe ve městě Amsterdam je zhruba 8 000 prostitutek ze všech 

sociálních vrstev a 3 000 jich pracuje za výlohami v uličce červených luceren. (Šídová, 

Poláková, Malinová a kol., 2015: 31) 

 2.7.3. Sexbyznys v Maďarsku 

Maďarsko se v roce 2007 rozhodlo v rámci boje s šedou ekonomikou, ţe umoţní 

prostitutkám legálně podnikat. Sexuální pracovnice mohou poţádat o vydání oprávnění, 

a zlegalizovat tak svoje zaměstnání. Na základě tohoto oprávnění sexuální pracovnice musí 

platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. (TAMPEP, 2009: 93) 
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 2.7.4. Sexbyznys ve Švédsku 

Prvního ledna 1999 vstoupil v platnost švédský zákon zakazující koupi sexuálních 

sluţeb. V rámci reformy byl v roce 2005 zákon jako takový upraven a stal se součástí 

Kapitoly 6, Sekce 11 švédského trestního zákoníku. (Šídová, Poláková, Malinová a kol., 

2015: 43) 

Osoba, jeţ si obstará příleţitostný sexuální poměr výměnou za platbu, bude 

odsouzena za koupi sexuálních sluţeb k pokutě nebo trestu odnětí svobody v rozsahu 

maximálně šest měsíců. Ustanovení první je platné také v případě, kdy byla platba 

přislíbena či poskytnuta jinou osobou. (Šídová, Poláková, Malinová a kol., 2015: 45) 

„Hlavním cílem švédského zákona o nákupu sexuálních sluţeb bylo odstranit poptávku po 

prostituci, povaţovanou za jev, který je v rozporu s genderovou rovností. Osoby 

v prostituci nejsou kriminalizovány, protoţe právě tyto osoby jsou ve valné většině případů 

tou nejslabší stranou vykořisťovanou těmi, kdo chtějí uspokojit své sexuální touhy.“ 

(Havelková, 2014: 86) 

Toto opatření zvedlo jak ceny za sexuální sluţby, tak i násilí vůči sexuálním 

pracovnicí. Rozvinula se síť zprostředkovatelů sexuálních sluţeb. Dle výzkumu 

prováděného v letech 2008 a 2012 je tolerance k násilí velmi vysoká. Ţeny nevnímají 

některé typy násilí, jako jsou nevhodné poznámky ze strany veřejnosti. Prostituce je ve 

skandinávských zemích velmi stigmatizovaná i díky uplatňování kriminalizace zákazníků 

sexuálních sluţeb a dle výzkumu to má vliv i na nevhodné chování, „harassment“ ze strany 

veřejnosti vůči sexuálním pracovnicím a pracovníkům. Formy násilí se snaţila zmapovat 

výzkumná činnost. Z posledního výzkumu vyplynulo, ţe 50 % respondentek mělo 

zkušenost s násilím (alespoň 1x za 3 roky). Výzkum se zaměřoval zejména na fyzické 

a psychické formy násilí, které ţeny často zaţívaly i v běţném ţivotě, mimo práci. 

(Poláková, 2015)  

2.7.5. Sexbyznys ve Francii 

Také Francie přijala poměrně přísný zákon o prostituci v roce 2013, který postihuje 

zákazníky. Za vyuţití sexuálních sluţeb jim hrozí pokuta v přepočtu víc neţ 40 tisíc korun. 

(ČT24, 2014)  
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2.7.6. Shrnutí postojů zemí EU mimo ty jiţ zmíněné 

Postoje dalších zemí Evropské unie je moţné shrnout do následujících skupin (ČT24, 

2014): 

Kde je prostituce nelegální: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Litva, Kosovo, 

Srbsko, Moldavsko 

Kde je postihován zákazník: Švédsko, Norsko, Francie 

Kde prostituce není nelegální, ale je nelegální provozování nevěstinců, kuplířství 

a pasáctví: Bulharsko, Belgie, Finsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Lotyšsko, 

Španělsko, Slovensko, Irsko a Polsko 

Kde je prostituce akceptována jako oficiální zaměstnání: Dánsko, Nizozemí, 

Rakousko, Spolková republika Německo, Maďarsko, Švýcarsko 

2.8. Poslání ROZKOŠE bez RIZIKA, z. s. 

Rozkoš bez rizika je členem sítě celosvětové organizace SWAN (Sex Workers' rights 

Advocacy Network) a evropské organizace TAMPEP (European Network for HIV/STI 

Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers). Své projekty realizuje 

také v Zimbabwe a Oděse. Cílem organizace je minimalizace a ustálení výskytu pohlavně 

šířených chorob a HIV. 

Posláním Rozkoše bez rizika je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic, předcházet 

a sniţovat rizika spojená s prací v sexbyznysu. Preventivním působením přispívá k ochraně 

veřejného zdraví v České republice. Organizace R-R se snaţí poskytováním svých sluţeb 

přispět k: 

 Respektu a nehodnocení sexuální práce. 

 Empowermentu sexuálních pracovnic. 

 Pohledu na sexuální práci jako práci. 

 Sniţování výskytu pohlavně přenosných infekcí v populaci. 

Posláním Rozkoše bez rizika je sniţovat sociální a zdravotní rizika postihující 

ohroţené skupiny osob, které poskytují, poskytovaly nebo zvaţují poskytovat placené 

sexuální sluţby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci.  
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2.8.1. Cílová skupina 

Cílovou skupinu sluţeb R-R tvoří především ţeny od 18 let (včetně), které poskytují, 

poskytovaly nebo zvaţují poskytovat placené sexuální sluţby. Jedná se o osoby, které se 

ocitly v nepříznivé sociální situaci. V současné době rozšiřuje cílovou skupinu i o muţe 

poskytující placené sexuální sluţby, neboli sexuální pracovníky. 

Za osoby poskytující placené sexuální sluţby povaţujeme sexuální pracovnice 

a ţeny přímo poskytující placené sexuální sluţby na privátech, v klubech, na ulici nebo 

prostřednictvím eskortu, nabízející sexuální masáţe nebo online chat. Dále pornoherečky, 

striptérky, tanečnice, transgender osoby poskytující sexuální sluţby a ţeny pracující 

v sexbyznysu.  

Tyto osoby mohou být oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneuţívané, osoby 

vedoucí rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny. 

Sekundární cílovou skupinou je ţenský a muţský personál, který se pohybuje na 

scéně sexbyznysu a je potenciálně ohroţen riziky sexuální práce. 

Do cílové skupiny nepatří zákazníci ani partneři sexuálních pracovnic.  

2.8.2. Poskytované sluţby 

Sluţba terénních programů je zajišťována ve 12 krajích České republiky. Sluţba je 

poskytována na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.). Můţe být 

poskytnuta téţ v mobilní ambulanci. 

Odborné sociální poradenství má celorepublikovou působnost, je poskytováno  

v poradenských centrech R-R v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. 

Právní informace jsou poskytovány v rámci působení terénních programů ve 12 

krajích, dále v poradenských centrech R-R a prostřednictvím internetové poradny R-R. 

Zdravotní sluţby jsou součástí nabídky sluţeb terénních programů (12 krajů) a ţeny 

mohou vyuţít sluţeb ordinací poradenských center R-R (Praha, Brno, Ostrava, České 

Budějovice).  

2.9. Motivace k prostituci  

Motivace ke vstupu do prostituce jsou různé, ale dá se říci, ţe to, co všechny ţeny 

spojuje, jsou rychle vydělané peníze s výplatou ihned. (Wahab, 2004: 125) 
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Motivaci podle Malinové (2005: 251) můţeme rozdělit do tří kategorií: 

Motivace vnějším tlakem: Do této kategorie spadají sexuální pracovnice, které byly 

k této práci nuceny okolnostmi a okolím. Jedná se zejména o ţeny, které utečou z dětského 

domova nebo odejdou v osmnácti letech a nemají ţádné zázemí ani finanční prostředky. 

Dále ţeny, které byly v minulosti poniţovány, bylo na nich pácháno násilí, proţily dětství 

v chudobě nebo také ţeny, které jsou čerstvě rozvedené. Jedná se o takové případy, kdy 

ţena zůstane sama s dětmi a stane se samoţivitelkou. Nemá dostatečné finanční prostředky 

na ţivobytí a zajištění svých dětí, a tak se rozhodne pro tento způsob obţivy. 

Motivace vlastní potřebou: Do této skupiny patří ţeny, které mají kladný vztah 

k sexu, provozují ho často, střídají partnery a jsou promiskuitní. Tyto ţeny pak často 

začnou uvaţovat nad tím, ţe by si za sex mohly brát peníze. Spouštěcím bodem můţe být 

setkání s osobou, která prostituci jiţ praktikuje. 

Motivace racionální úvahou: Sem spadají ţeny, které racionálním uvaţováním 

dojdou k závěru, ţe je prostituce běţná práce, při které si mohou vydělat hodně peněz. 

Takto uvaţují zejména studentky, homosexuálně zaměřené prostitutky nebo také ţeny 

s malými dětmi, které hlavní výhodu vidí v moţnosti pracovat v noci a pracovní dobu si 

určit dle svého. 

Motivaci ţen dle Vaníčkové (2007: 121) můţeme rozdělit obdobně do tří skupin: 

Touha po moci, majetku a slávě: Ţena se snaţí být nezávislá a obstarat si finance 

na luxusní zboţí, které si běţné ţeny nemohou koupit. Dá se říct, ţe tak projevují 

nadřazenost vůči společnosti. 

Touha po zábavě a dobrodruţství: V tomto případě se ţena snaţí vyniknout svým 

odlišným promiskuitním chováním a dává tak najevo, ţe je jiná a lepší neţ ostatní. 

Kombinace více motivů: Liší se u jednotlivých ţen. 

Rozdělení dle Malinové vnímám jako správné, reflektující výsledky z praxe. Je 

srozumitelné a navazuje na typologii sexuálních pracovnic v této práci (kapitola 2.2.). Dle 

mých vlastních zkušeností a praxe se k práci v sexbyznysu uchylují spíše ţeny, které se 

ocitly v akutní finanční nouzi. Mnoho ţen vnímá tuto profesi jako jediné moţné řešení 

těţké ţivotní situace. Je velmi málo ţen, které práci v sexbyznysu vyuţívají na nákup 

luxusního zboţí, jak tvrdí Vaníčková. Dle mého názoru není mnoho ţen, které poskytují 

sexuální sluţby a veřejně projevují svoji nadřazenost. Spíše bych řekla, ţe se často stává, 

ţe ţeny neví, co s penězi, které vydělají a snaţí se je ukrývat. Také mají obavu, ţe pokud 
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tvrdí rodině a přátelům, ţe pracují v běţném zaměstnání, jako například servírky, budou 

nápadné, pokud si luxusní zboţí pořídí. Dle teorie Vaníčkové by se také dalo říct, ţe kaţdá 

ţena, která si pořizuje luxusní zboţí, je sexuální pracovnice, coţ v běţném ţivotě není 

zcela pouţitelné. Působí to na mě spíše stigmatizujícím dojmem. Touha po dobrodruţství 

se objevuje spíš sporadicky. Často vyprchá během pár hodin nebo dnů v zaměstnání. Ţeny, 

které pracují v sexbyznysu, si po čase uvědomí konečnost své kariéry a klesající cenu se 

stoupajícím věkem. Z pohledu praxe je rozdělení Vaníčkové spíše teoretické, nevychází 

z praxe oproti rozdělení Malinové. 

2.10. Typy kariér sexuálních pracovnic 

Typologie kariéry v sexbyznysu je prostupná a sexuální pracovnice se můţe 

přesouvat z jedné kariéry do druhé. V praxi to znamená, ţe z příleţitostné práce se časem 

můţe stát zaměstnání na plný úvazek. Zpravidla se stává, ţe ţeny mají během své kariéry 

přestávky. Kariéra v sexbyznysu je většinou věkově omezena. Délkou práce v sexbyznysu 

se zabýval Potterat et al. (1990) ve výzkumu, který byl prováděn v Coloradu od roku 1970 

aţ do roku 1988. Zahrnoval sledování sexuálních pracovnic, ve kterém identifikoval tři 

typy kariéry v sexbyznysu z hlediska délky (Potterat et al., 1990: 189): 

Nahodilá: pouze několik dnů či týdnů v roce. 

Krátkodobá: přerušovaně týdny či měsíce v roce. 

Dlouhodobá: několik let (včetně přestávek), s průměrnou délkou kariéry 4–5 let. 

Dle dat Rozkoše bez rizika z roku 2018 (viz tabulka č. 4) můţeme vidět, ţe u 1088 

ţen, které poskytují sexuální sluţby je tendence s přibývajícími lety ze sexbyznysu 

odcházet. Dá se říct, ţe zde se teorie Potterat et al., a praxe propojila. Tedy ţeny 

v sexbyznysu průměrně pracují 4–5 let. 
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Tabulka č. 4: Délka práce v sexbyznysu klientek R-R 

Počet let v sexbyznysu 

Počet klientek pracujících 

v sexbyznysu 

0–3 let 450 

4–6 let 231 

7–9 let 163 

10–12 let 109 

13–15 let 54 

16–18 let 31 

19–21 let 27 

22–24 let 16 

25–27 let 4 

28–30 let 3 

(zdroj: Interní databáze, rok 2018) 

Dle Scamblera (2007) nemohou být sexuální pracovnice popisovány jako homogenní 

(jednolitá) skupina. Motivace ţen pro vstup do sexbyznysu a přístup k práci je různorodý. 

Pohybuje se na škále od donucení k prostituci aţ po vědomé rozhodnutí pracovat jako 

sexuální pracovnice. Scambler rozdělil typologii kariér v sexbyznysu následovně: 

Vynucená (z angl. Coerced): zahrnuje situace donucení k prostituci další osobou 

nebo osobami. 

Předurčená (z angl. Destined): vliv rodiny a přátel, kteří práci v sexbyznysu 

doporučí na základě svých zkušeností. 

Nouzové řešení (z angl. Survivors): drogově závislé, matky samoţivitelky, ţeny 

s dluhy. 
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Práce (z angl. Workers): ţena práci v sexbyznysu vnímá jako běţné zaměstnání. 

Příleţitostná práce na omezenou dobu (z angl. Opportunists): vydělat si na 

určitou věc (např. pořídit si auto, byt). 

Bohémská (z angl. Bohemians): nahodilé působení v sexbyznysu, které není 

zaloţené na potřebě financí. Můţe se jednat o ţeny, které vyhledávají neobvyklé záţitky 

a vzrušení. Např. jsme se setkali se ţenou (psycholoţkou), která o své práci píše knihu. 

2.11. Kariéra v sexbyznysu v ţivotní dráze sexuálních pracovnic 

Ve spojitosti s tématem sexbyznysu můţeme identifikovat významné momenty, 

zejména faktory a rozhodnutí vedoucí ke vstupu do sexbyznysu, adaptace na prostředí, ale 

také rozhodnutí, která vedou k odchodu ze sexbyznysu. 

Práce v sexbyznysu souvisí mimo jiné i s psychickým stavem ţeny, která poskytuje 

sexuální sluţby. Jako další faktor můţe působit také pudová záleţitost (jak ţen, které 

poskytují placené sexuální sluţby, tak pudovost u zákazníků). (Hall, Lindzey, 1999: 36) 

Dle Sandersové (2007) je málo výzkumů, které by se zaměřovaly na faktory vedoucí 

k odchodu ze sexbyznysu, zejména pak u ţen pracujících v „outdoor“ formách prostituce. 

Výzkumy věnované problematice prostituce se doposud jen okrajově věnovaly 

problematice motivů pro odchod ze sexbyznysu a celkově procesu, jak odchod ze 

sexbyznysu probíhá.  

Britská socioloţka Sanders (2007) si v kvalitativním výzkumu 15 pouličních 

pracovnic a 15 pracovnic pracujících v klubové, případně privátní scéně, všímá motivů, 

které vedly k odchodu ţen ze sexbyznysu a rozdílů mezi pracovnicemi ze skupin pouliční 

prostituce a klubové nebo privátní scény. Ze studie vyplynuly 4 typy cest ze sexbyznysu. 

Odchod zaloţený na vzniku nějaké události („Reactionary routes out“): Můţe 

být vyjádřen větou: „Pokud něco neudělám, skončím mrtvá“. Impulsem k odchodu ze 

sexbyznysu byly situace spojené s násilím v sexbyznysu, onemocnění, těhotenství, 

odebrání dětí z vlastní péče, uvěznění, nový partnerský vztah. Tento typ odchodu je 

charakteristický určitou urgencí, vznikl neplánovaně. 

Odchod zaloţený na postupném plánování („Gradual planning“): Můţe být 

vyjádřen větou: „Nechci tuto práci dělat věčně,“ a postupným uvaţováním, co jiného dále 

dělat. Pro skupinu ţen pracujících na ulici to znamenalo zejména postupné sniţování počtu 

klientů a dnů práce na ulici. Důleţitým momentem bylo získání vhodného ubytování, 
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vymanění se z prostředí ulice, znovuobnovení vztahů s rodinou, dětmi či vytvoření nových 

vztahů, další vzdělávání, získání práce, dobrovolnictví. Při odchodu vyuţívaly častěji 

pomoci různých sluţeb a programů pracujících v terénu. Pro ţeny pracující na venkovních 

stanovištích nebo také v „indoor“ scéně se jednalo zejména o finanční plánování. Hledaly 

pomoc spíše u finančních poradců neţ u organizací. Vadilo jim, ţe jejich činnost není 

legalizovaná v tom smyslu, ţe neposkytuje výhody plynoucí z běţného zaměstnání 

(odvody na pojistné a následné zabezpečení na stáří). Spouštěčem pro odchod byly také 

nevhodné pracovní podmínky, potíţe s vyděláním peněz, konkurence apod. 

Cesta ze sexbyznysu označená jako „přirozený vývoj“ („Natural“ progression): 

Je vyjádřena větou: „Myslím, ţe uţ je na čase to zabalit,“ a chutí změnit ţivotní styl. Pro 

ţeny pracující na ulici byla impulsem únava z neustálého chaotického ţivotního stylu, 

násilí, drog a neúspěšných léčeb závislosti, koloběhu shánění peněz na drogy. U ţen 

pracujících v „indoor“ sluţbách hrál roli především věk a klesající poptávka po starších 

ţenách, ambice začít dělat jinou práci po určité době práce v sexbyznysu. 

„Yo-yoing“ (česky bychom mohli pouţít výraz jo-jo efekt): Tento způsob 

zahrnoval opakované odchody a návraty do sexbyznysu, které uváděly pracovnice z obou 

skupin. Ţeny pracující na ulici uváděly faktory, které je vtahovaly zpátky do sexbyznysu: 

nutnost vydělat peníze na drogy a na zaplacení dluhů. „Indoor“ pracovnice si dávaly pauzu 

od sexbyznysu, aby si odpočinuly od psychicky náročné práce a nevhodných pracovních 

podmínek (ţádná dovolená, ţádný limit zákazníků za směnu, dlouhé směny apod.). 

Obvykle začaly pracovat v nekvalifikované práci, která jim neposkytovala výdělek 

k uspokojení jejich standardu, a protoţe neměly našetřeno, vracely se zpět do sexbyznysu.  

Sanders (2007) se dále zabývá i tím, jak se zařazují bývalé sexuální pracovnice do 

společnosti. Domnívá se, ţe z „deviantní kariéry“ se pracovnice uchylují ke konformnímu 

ţivotnímu stylu. Jako zásadní překáţku v cestě ke konformitě vnímá především 

kriminalizaci sexuálních pracovnic (pokutování, záznamy v rejstříku trestů), která vytváří 

problémy při získání jiné práce atd. 

2.12. Úskalí při práci se ţenami, které poskytují placené sexuální 

sluţby 

 

Účelem této kapitoly je nastínění úskalí při práci se sexuálními pracovnicemi. Práce 

je to často nelehká a jak popisuji v předešlé části práce, obsahuje mnoho aspektů, které na 

sebe navazují. Odborné prameny, které vyuţívám v teoretické části jsou často neslučitelné 



39 

 

s praxí. Dále je nutno říci, ţe literatura popisuje pouze poznané a nepracuje s novými 

trendy v sexbyznysu. Tento obor prochází vývojem díky moderním technologiím, ale také 

díky rozvoji medicíny, která mění pohled na sexualitu a lidské tělo, případně pohlaví.  

Problematické momenty vyvstávající z teoretické části práce shrnuji v několika stručných 

bodech. Současně zde zohledním i stávající situaci související s náročností aplikace zákona 

a omezeních v podmínkách České republiky. 

Obsáhlý teoretický základ popisovaný v kapitole Teoretická část, koresponduje 

s nároky na znalosti a dovednosti při práci se ţenami, které poskytují sexuální sluţby. 

Kaţdá z teoretických kapitol je uvozena zjištěním, ţe se jedná o téma rozsáhlé 

a nejednotně pojímané odbornou veřejností. Úkolem je vyznat se v daných souvislostech 

a zároveň je umět převést do praxe. Jen málokterá profese si nutně vyţaduje syntézu 

takového mnoţství dat spolu se specifickými poţadavky na dovednosti a osobnostní 

vlastnosti odborníka. Musí tedy k jednotlivým úkolům přistupovat individuálně 

a maximálně při nich úročit své vědomosti a praxi. Faktory plynoucí z teoretické části, 

které činnost ještě více znesnadňují, lze shrnout do následujících bodů:  

 Vymezení teoretického rámce sexbyznysu neboli prostituce  

 Mnoho druhů a typů sexuální práce  

 Zákonná úprava prostituce v České republice a ve světě  

 Ţeny, které pracují v sexbyznysu, jsou poměrně nesourodá skupina  

 Teorie o sexbyznysu jsou nejednotné a jejich syntéza je obtíţná  

 Rizika spojená se sexbyznysem jsou rozsáhlá  

Z předloţených faktů vyplývá, ţe na pracovníky, kteří pracují s touto cílovou 

skupinou jsou kladeny obrovské poţadavky jak po stránce odborné, tak po stránce 

osobnostní, a to bez adekvátní „přípravné“ podpory. Doposud je jen několik málo 

odborníků, kteří se na tuto problematiku úzce profilují. Nutno však podotknout, ţe se jedná 

o problematiku, která je u nás stále v rozvoji. Je tedy nezbytné přispívat k rozšiřování 

odbornosti tohoto oboru. Jedná se sice o práci náročnou, za to však velice potřebnou 

a prospěšnou. Bez opětovného důkladného zkoumání teoretických ale i praktický sporných 

momentů se rozvoj dané oblasti neobejde.  
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Z teoretické části práce vyplynulo, ţe kariéra sexuálních pracovnic je podmíněna 

mnoha faktory, které ve výzkumné části specificky prozkoumávám v rozhovorech. Na tyto 

závěry z teoretické části proto navazuji vlastním výzkumným šetřením.  
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3. Empirická část 

V empirické části jsem představila významné poznatky ve vývoji sexuální práce, 

jejích druzích a typech. Věnovala jsem se sociálním a zdravotním rizikům prostituce, 

zákonné úpravě u nás a ve světě. Představila jsem teoretická východiska motivace 

k prostituci, typy kariér sexuálních pracovnic a jejich ţivotní dráhu. 

Ve výzkumné části navazuji na teoretické základy vlastním šetřením zaměřeným na 

ţivotní kariéru sexuálních pracovnic. 

3.1. Cíl empirické části 

Odborné prameny vyuţité v teoretické části se nepotkávají se zkušenostmi 

vyplívajícími z mé vlastní praxe, proto jsem se rozhodla provést výzkumné šetření, kterým 

bych tyto rozpory objasnila. Svůj základní výzkumný záměr tedy formuluji následovně: 

Oblast výzkumu: Ţivotní kariéra sexuálních pracovnic. 

Téma výzkumu: Specifika ţivotní kariéry ţen, které pracují v sexbyznysu, 

z pohledu jich samotných a společné rysy ţivotních kariér ţen, které pracují v sexbyznysu. 

Cíl výzkumu: Prozkoumání specifik ţivotní kariéry ţen, které pracují v sexbyznysu 

a zjištění rozdílů mezi jejich pohledem na vlastní kariéru a pohledem ţen, které pracovaly 

v sexbyznysu a jiţ nepracují a prozkoumání pohledu ţen, které pracují či pracovaly 

v sexbyznysu na specifické rysy jejich ţivotní kariéry. 

Pro zpracování svého výzkumného záměru volím klinický přístup ke zkoumání 

ţivotní kariéry. Výzkumná data budu proto zpracovávat kvalitativně, zaměřím se na popis 

specifik ţivotní kariéry sexuálních pracovnic z jejich pohledu. Pouţiji idiografický přístup 

k ţivotní kariéře. Provedu zkoumání více osob, respektive jejich ţivotní kariéry, a to za 

účelem moţnosti získání výsledků výzkumu zkoumaných subjektů zvlášť – u skupiny ţen, 

které pracují v sexbyznysu a u skupiny ţen, které jiţ v sexbyznysu nepracují. Získané 

výsledky budu následně komparovat a interpretovat. Cílím tak na získání popisu 

společných specifik ţivotních kariéry sexuálních pracovnic, které v sexbyznysu stále 

pracují, coţ odliším od pohledu pracovnic, které v sexbyznysu jiţ nepracují. Východiskem 

pro získání dat jsou především osobní názory a postoje na vlastní ţivotní kariéru ţen, které 

pracovaly nebo pracují v sexbyznysu. (Ferenčík, 2000: 170)  
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3.2. Výzkumné metody 

Za účelem získání popisu ţivotní kariéry sexuálních pracovnic vyuţiji metodu 

případové studie. K popisu specifik ţivotní kariéry sexuálních pracovnic je vhodné pouţít 

klinickou metodu, v tomto případě rozhovor, konktrétně strukturovaný rozhovor. 

K potřebám svého výzkumného záměru jsem si sestavila strukturu rozhovoru zaměřenou 

na zjišťování specifik ţivotní kariéry sexuálních pracovnic.  Vycházela jsem z toho, ţe tyto 

otázky budu pokládat více respondentům a jejich odpovědi budu komparovat 

a interpretovat. 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila strukturovaný rozhovor se ţenami, které 

poskytují nebo poskytovaly placené sexuální sluţby v nedávné době – do jednoho roku. 

Vzhledem k tomu, ţe mým primárním výzkumným záměrem je získat data, které 

poskytnou informace o názorech, postojích, plánech a přáních sexuálních pracovnic, je pro 

mě rozhovor jednoznačnou volbou. Rozhovor totiţ nabízí zprostředkovaný interaktivní 

sběr dat. Mohu v něm aktivně vstoupit do situace a získat mnoţství informací od 

respondentek. Otázky budou zaměřené na specifický záměr výzkumu. Vzhledem k tomu, 

ţe mě zajímá, co si sexuální pracovnice o své práci myslí a cítí, jediná moţnost, jak tato 

data adekvátně získat, je pomocí řeči nebo rozhovoru. Abych předešla zavádění řeči na jiná 

témata, vybrala jsem si interview formou strukturovaného rozhovoru. 

Východiskem pro sestavení otázek mi byly tyto zásady (Ferienčík, 2000: 174): 

 Vztah otázky k výzkumnému problému. 

 Formulace otázky s ohledem na charakter dotazovaných informací. 

 Jasnost otázky. 

 Nesugestivnost otázky. 

 Otázky musí vycházet ze znalostí respondentky (z okruhu jejích informací 

a zkušeností)  

 Emocionálně přijatelné otázky. 

 Nenavádět k sociálně i jinak ţádoucím odpovědím. 

Otázky do strukturovaného rozhovoru jsem sestavovala tak, bych se vyhnula častým 

výzkumným chybám, jako jsou (Ferienčík, 2000: 176): 
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 Dotazovaní se jednou otázkou na dvě věci. 

 Navádění k určitému stylu odpovědi. 

 Pouţívání nesrozumitelných nebo nespisovných termínů. 

 Pouţívání dvojitých záporů. 

 Příliš široké formulace otázky. 

První část otázek byla cílena na sběr anamnestických demografických dat. Proto 

jsem zde zvolila otázky uzavřené: 

 Jaká je/byla vaše přezdívka? 

 Jaký je Váš rok narození? 

 Kolik máte dětí? 

 Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

 Jste samoţivitelka? 

 Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání? 

 Jaký je Váš rodinný stav? 

 Máte/měla jste ještě jiné zaměstnání mimo sexbyznys? 

 Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do sexbyznysu (rok)? 

 Jak dlouho pracujete/pracovala jste v sexbyznysu? 

 V jakém kraji pracujete/jste pracovala? 

 Kde pracujete/jste pracovala? (klub, privát, ulice, jiné, ...) 

V druhé části dotazníku se zaměřuji na subjektivní vnímání a proţívaní kariéry 

sexuálních pracovnic s výzkumným záměrem hledání společných specifik této kariéry tak, 

jak je vnímají ţeny, které pracují v sexbyznysu a ţeny, které z práce v sexbyznysu jiţ 

odešly: 

 Povídejte mi o své práci v sexbyznysu, co povaţuje za nejtěţší? 

 Jak jste/jste byla spokojená s práci v sexbyznysu? 

 S čím jste/byla jste nespokojená?  
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 Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo? 

 Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila? 

 Jakou známku byste si za svůj ţivot dala? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

 Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit? 

 Máte/měla jste přátele mimo sexbyznys? 

 Ví někdo, ţe pracujete/jste pracovala v sexbyznysu? 

 Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v sexbyznysu 

pracujete/jste pracovala? 

 Máte sny o budoucnosti? 

 Jaké je vaše největší ţivotní přání? 

 Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat? 

Ve třetí části dotazníku se zaměřuji na subjektivní vnímaní a proţívaní kariéry 

sexuálních pracovnic s výzkumným záměrem hledání rozdílů v motivaci vstoupit a odejít 

ze sexbyznysu, mezi ţenami, které pracují v sexbyznysu a ţenami, které s prací 

v sexbyznysu skončily. Ve třetí části pokládám otázky přímo reflektující výzkumný záměr 

projektu: 

 Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v sexbyznysu? Pokud ano proč? / Proč 

a kdy jste s prací v sexbyznysu skončila?  

 Proč si myslíte, ţe ţeny v sexbyznysu setrvávají a neodcházejí? 

 Kdy myslíte, ţe skončíte v sexbyznysu? / Kdy jste si myslela, ţe skončíte 

v sexbyznysu?  

 Jaká je/byla Vaše motivace k odchodu? 

 Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze sexbyznysu?  

 Jaký byl Váš ţivot před vstupem do sexbyznysu? Měla jste například dluhy? 

 Jaký byl přesný moment, impulz ke vstupu do sexbyznysu?  

 Jak jste se do sexbyznysu dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, … 

 Jaké máte/měla jste důvody pro práci v sexbyznysu? 
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Dotazníky jsou ve dvou variantách pro sexuální pracovnice, které aktivně 

v sexbyznysu pracují a pro ty které, jiţ ze sexbyznysu odešly.  

U těch, které v sexbyznysu pracují, jsem skupinu dotazníku označila (N1=10). 

Rozhovory vloţené do příloh této práce jsou označeny Rozhovor č. 1 aţ č. 10. 

U těch, které v sexbyznysu nepracují, jsem skupinu dotazníků označila (N2=10).  

Rozhovory vloţné do příloh této práce jsou označeny Rozhovor č. 1N aţ č. 10N. 

3.3. Výzkumné otázky 

Z výše uvedeného cíle výzkumu a popsaných výzkumných metod je zjevné, ţe 

předmětem mého zájmu jsou specifika ţivotní kariéry sexuální pracovnic. Z konfrontace 

teoretických pramenů a mé vlastní praxe vyvstala zjištění, ţe odborná literatura 

nereflektuje aktuální vývoj prostředí sexbyznysu a nabízených sluţeb. V návaznosti na 

výsledné rozpory a výše uvedený popis šetření dále formuluji problémové okruhy, na které 

rozpracovávám výzkumné otázky následovně: 

Obecná výzkumná otázka: Existují specifika ţivotní kariéry sexuálních pracovnic 

(společné faktory)? 

Specifické výzkumné otázky: 

Jaké jsou motivy a impulsy vstupu do sexbyznysu z pohledu sexuálních pracovnic? 

Jaká je představa o délce práce v sexbyznysu z pohledu sexuálních pracovnic? 

Jaký je motiv k odchodu ze sexbyznysu z pohledu sexuálních pracovnic? 

Jak dlouho můţe ţena v setrvat v sexbyznysu z pohledu sexuálních pracovnic? 

Existují rozdíly v pohledu na vlastní ţivotní kariéru mezi ţenami, které v sexbyznysu 

pracují a ţenami, které sexbyznys jiţ opustily? 

S ohledem na výběr kvalitativního způsobu šetření vycházím pouze z výzkumných 

otázek bez pouţití hypotéz. (Chrastina, Kantor, Krahulcová, Finková, 2015)  

3.4. Cílová skupina a výběr respondentů  

Do výzkumu jsem si vybrala specifickou cílovou skupinu ţen, které poskytují 

sexuální sluţby. Zvlášť obtíţné bylo kontaktovat ţeny, které uţ sexbyznys opustily. 

Taková data nejsou běţně veřejně přístupná. Provádět rozhovory s těmito ţenami mi 
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umoţnila Rozkoš bez rizika. Rozhovory jsou cestou, jak navázat kontakt a získat důvěru 

klientek k tazateli, aby získané odpovědi byly relevantní. 

V empirické části své diplomové práci jsem zpracovávala data, která byla získána 

z rozhovorů s dvaceti ţenami. Průzkum probíhal během celého roku 2019 a do 

zkoumaného vzorku nebyli zahrnuti zádní muţi. Byly vyjmuty ţeny, které nejsou české 

národnosti a nesouhlasí s provedením výzkumů. Veškerá data, která respondentky uváděly, 

byla získána v tomto období. Veškeré odpovědi na demografická data jsou z důvodu 

anonymizace zpracovány společně.  

V jednotlivých popisech rozhovorů jsou demografická data pouţita pouze pokud jsou 

pro daný rozhovor důleţitá a bez těchto dat rozhovor nedával smysl. Některá data tak 

v rozhovoru zazní, ale nebudou přesně specifikovaná, aby se zachovala anonymita 

respondentek.  

V příloze této práce jsou demografická data úmyslně skryta. První skupinu 10 ţen 

tvořily ţeny, které aktivně pracují v sexbyznysu. Druhou skupinu tvořilo 10 ţen, které 

v sexbyznysu pracovaly a tuto profesi jiţ opustily. Telefonický kontakt na ţeny z obou 

skupin byl získán z databáze organizace Rozkoš bez rizika. Předané kontakty jsou 

nejaktuálnější, jaké je moţné získat za posledních deset let. Kontakty na respondentky 

nejsou veřejné a jejich pouţití pro výzkumné účely bylo schváleno vedením organizace 

Rozkoš bez rizika. Respondentky byly telefonicky nebo osobně dotazovány, zda by se 

chtěly výzkumu účastnit. V případě souhlasu byl s kaţdou respondentkou osobně proveden 

rozhovor a její anonymita byla zajištěna způsobem zpracování a interpretací dat 

(respondentky jsou evidovány pod přezdívkou a získaná data, na základě kterých by bylo 

moţné respondentky identifikovat, jsou zpracována pouze hromadně za celou skupinu 

dotazovaných). Pokud bylo v rozhovoru hovořeno o zásadních faktech z jejich osobního 

ţivota, byla informace částečně zachována, aby bylo moţné dokreslit konkrétní rozhovor 

a ţivotní příběh. Rozhovory probíhaly v nočních klubech, erotických privátech 

a v poradenských centrech Rozkoše bez rizika. Získaná data nebyla nikomu předána 

a slouţí pouze pro účely výzkumu v této diplomové práci. 

V průzkumu jsem se zaměřila na ţivotní dráhu ţen před vstupem do sexbyznysu, 

během působení v sexbyznysu a u jedné skupiny ţen i na období, kdy uţ sexuální sluţby 

neposkytují. Ve zkoumaném vzorku byly zahrnuty jak stávající klientky R-R, tak i ty, které 

jiţ v sexbyznysu nepracují. Klientky byly osloveny při terénní práci, nebo při návštěvě 

poradenského střediska. S těmi, které uţ v sexbyznysu nepracují, jsem si sjednala schůzky 
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individuálně. Informovala jsem je stručně o průběhu a cíli výzkumu a před započetím 

vlastního rozhovoru získala jejich souhlas. Klientky jsem opakovaně ujišťovala, ţe jim 

nehrozí prozrazení, ţe rozhovor slouţí pouze k výzkumným účelům a jejich identita bude 

změněna. Domnívám se, ţe pokud bych s nimi nebyla delší dobu v kontaktu ještě před 

započetím výzkumu, nedůvěřovaly by mi. Prostřednictvím rozhovorů bylo moţné získat 

základní obraz o stavu klientek, o jejich osobní, rodinné i pracovní situaci, dále o jejich 

pohledu na dobu, kterou strávily v sexbyznysu a identifikovat i momenty a důvody, které 

vedly k odchodu ze sexbyznysu. Respondentky v rozhovoru popisovaly, jak práci 

v sexbyznysu proţívají, jak dlouho si myslí nebo myslely, ţe budou sexuální sluţby 

poskytovat. 

Při kontaktování klientek bylo nastaveno více výběrových kritérií, aby byl výzkum 

co nejvalidnější, resp. odpovídal struktuře klientek v souboru všech klientek R-R: 

Věk: 18–70 let (posílena skupina 30–35 let). 

Národnost: česká (více neţ 80 % klientek R-R je české národnosti). 

Počet dětí: bezdětná aţ bez omezení. 

Působnost: noční klub, privát, pouliční scéna, jiné. 

Kraj působení: celá Česká Republika. 

Pracující v sexbyznysu. 

Ukončení práce sexbyznysu. 

Jako etické dilema výzkumu se jevilo vyvolání vzpomínek, na jiţ ukončenou práci 

v sexbyznysu. Respondentky mohly být vystaveny psychické zátěţi vyplývající 

z opětovného navrácení k tématu práce v sexbyznysu a spolu s tím i k problémům, 

o kterých se domnívaly, ţe uţ je vyřešily. Respondentky byly předem dotazované, zda je 

pro ně bezpečné o práci v sexbyznysu hovořit. Pro srovnání, podobný výzkum prováděla 

ve své diplomové práci Jana Poláková v roce 2012 na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Jak sama uvádí, z vybraného vzorku 117 ţen, které navštěvovaly ordinaci R-R 

(do doby před třemi lety, resp. ji jiţ tři roky nenavštívily) se podařilo kontaktovat pouze 12 

klientek, které měly zájem se výzkumu účastnit. Většina si změnila telefonní číslo, resp. 

zrušila své kontakty s minulostí, kdy pracovala v sexbyznysu a nebylo moţno je 

kontaktovat. (Poláková, diplomová práce 2012)  
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Velmi pozitivně vnímám, ţe do výzkumu bylo zapojených 10 ţen, které 

v sexbyznysu jiţ nepracují (z 12 osobně oslovených jich 10 souhlasilo s rozhovorem). 

U ţen, které aktivně pracují v sexbyznysu, souhlasilo všech 10 se zapojením do výzkumu. 

Klientky byly vytipovány podle vzájemné, aktivní a dlouhodobé spolupráce s R-R. 

Dalším faktorem bylo zachování anonymity klientek. Tento fakt byl podpořen tím, ţe 

respondentky měly samy na výběr, kde bude rozhovor probíhat. Cíleně jsem se vyhýbala 

místům, jako je civilní zaměstnání klientky nebo její byt či dům. Tento vzorek a zároveň 

i téma výzkumu jsem si zvolila, jelikoţ mám zájem vnímat sexuální sluţby jako práci 

z pohledu sexuálních pracovnic. Respektovala jsem proto především jejich potřeby. 

Následující grafy č. 6. – č. 16 ilustrují rozvrţení výzkumného soboru. 

Graf č. 6: Porovnání věku všech respondentek  

 

Věk je u ţen, které pracují/pracovaly v sexbyznysu velmi důleţitý faktor. Při jejich 

práci je s přibývajícím věkem uplatnění v sexbyznysu náročnější a často zaţívají krize 

v zaměstnání. U obou skupin respondentek se dá vzhledem k jejich věku předpokládat, ţe 

v době, kdy měly nezletilé děti, pracovaly v sexbyznysu aktivně. 

U ţen, které pracují v sexbyznysu, věk respondentek prudce stoupá aţ do věku  

41–50 let. Následně prudce klesá. Tento fakt je zapříčiněn tím, ţe v sexbyznysu není 

moţné zůstat dlouhodobě. Jedna respondentka byla starší neţ 55 let, nicméně tento fakt je 

spíše ojedinělý. Respondentka se více zaměřuje na alternativní způsob poskytování 

sexuálních sluţeb jako jsou erotické masáţe.  
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U respondentek, které pracovaly v sexbyznysu, věk kopíruje křivku normálního 

rozloţení ţen, které končí se svojí kariérou. Dá se říci, ţe krajnosti jsou u této křivky málo 

četné. Od věku 41–50 let počet ţen v sexbyznysu prudce klesá. Jak u jedné skupiny 

respondentek, tak u druhé je viditelné, ţe věk, kdy respondentky ztrácí reprodukční 

schopnost, ze sexbyznysu odchází. Dvěma respondentkám je 55 let a více, ale opět se 

jedná o respondentky, které poskytovaly alternativní sexuální sluţby, a v jednom případě 

byla respondentka majitelka nočního klubu.  

Graf č. 7: Porovnání všech respondentek dle počtu dětí 

 

Při rozhovoru s respondentkami byla tato otázka nejpalčivější, zejména proto, ţe 

některé respondentky děti v péči nemají nebo neměly. Modus respondentek, které pracují 

v sexbyznysu, ukazuje, ţe nejčastěji jsou bezdětné, jedná se o šest klientek z deseti. Jinak 

má kaţdá respondentka jedno aţ čtyři děti. Je to zapříčiněno tím, ţe respondentky jsou 

z Prahy. Tyto respondentky jsou studentky a práce v sexbyznysu je buď okrajová, nebo 

dočasná. Jinak se počet dětí u zkoumaného vzorku bývalých sexuálních pracovnic dá 

popsat jako běţný. U respondentek, které pracovaly v sexbyznysu, pouze jedna z nich 

uvedla, ţe je bezdětná. Pět má jedno dítě. Tři respondentky uvedly, ţe mají dvě děti. Tři 

a čtyři děti nemá ţádná respondentka. Zajímavé je, ţe jedna respondentka uvedla, ţe má 

čtyři a více dětí. Z rozhovoru vyplynulo, ţe ani jedno dítě nemá ve vlastní péči, a své první 

dítě porodila jiţ jako nezletilá.  
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Graf č. 8: Porovnání všech respondentek dle počtu dětí ve vlastní péči 

 

Při rozhovoru byly respondentky dotazované, zda mají děti ve vlastní péči. Pokud má 

nebo měla respondentka děti v péči a momentálně jsou uţ děti dospělé, tak počítám se 

skutečnou situací před zletilostí dítěte. Dle sdělení respondentek byla tabulka rozdělena do 

dvou skupin, tedy, zda má děti v péči či nikoli. 

Dle grafu je vidět, ţe respondentky, které aktivně pracují v sexbyznysu, nepečují 

o své děti. Z deseti dotázaných osm nepečuje a pouze dvě pečují. Můţeme předpokládat, 

ţe o děti nepečovaly jiţ před vstupem do sexbyznysu a práce v tomto oboru jim měla 

zajistit prostředí a finanční jistotu, aby jim byli děti navrácené. 

U ţen, které sexbyznys opustily, vidíme, ţe sedm pečovalo nebo pečuje o dítě 

a pouze tři dítě nebo děti v péči neměly. To můţe potvrzovat tvrzení, ţe ţeny, které jiţ 

v sexbyznysu nepracují, mají více prostoru, lepší prostředí a větší finanční jistou, 

respektive lepší podmínky pro péči o dítě neţ ţeny, které v sexbyznysu setrvávají. 
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Graf č. 9: Porovnání všech respondentek dle toho, zda jsou nebo nejsou samoţivitelky 

 

Za samoţivitelku povaţujeme ţenu, která pečuje o dítě nebo o děti sama bez otce 

dítěte. Zda otec plní vyţivovací povinnost nebo nikoli neberu v úvahu, jelikoţ tato data 

nemám v dotazníku. To, zda se ţena nazývá samoţivitelkou, tak nechávám na jejím 

uváţení. U ţen, které mají děti dospělé beru v potaz dobu, kdy byly ještě nezletilé, a tudíţ 

mohla matka být samoţivitelka.  

U ţen, které v sexbyznysu pracují, vidíme, ţe všechny respondentky nejsou 

samoţivitelky. Tento fakt je jednak zapříčiněný tím, ţe ne všechny respondentky mají děti 

a z těch co děti mají, ne všechny o děti pečují. 

U ţen, které ze sexbyznysu odešly, vidíme, ţe polovina jsou samoţivitelky 

a polovina nejsou. 



52 

 

Graf č. 10: Porovnání všech respondentek dle nevyššího dosaţeného vzdělání 

 

Z odpovědí na otázku nejvyššího dosaţeného vzdělání se dozvídáme, ţe ani jedna 

z respondentek nemá vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Ţeny, které pracují 

v sexbyznysu, mají středoškolské vzdělání s maturitou nebo bez ní. 

U ţen, které ze sexbyznysu jiţ odešly vidíme, ţe výuční list je jasnou volbou. Tento 

fakt je pouze náhodný a můţeme pouze říct, ţe ve skupině N1 i N2 převaţuje 

středoškolské vzdělání.  

Výše vzdělání je pro obě skupiny částečně limitující, a pokud jsou vyučené v jednou 

oboru, je sloţité si v jiném oboru najít zaměstnání a rozvíjet novou kariéru. 

Graf č. 11: Porovnání všech respondentek dle rodinného stavu 
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U ţen, které v sexbyznysu pracují, je zjevné, ţe polovina ţen je vdaná a polovina je 

svobodná. Je to zapříčiněno jednak věkem respondentek, který je niţší neţ věk ţen, které 

ze sexbyznysu odešly. Je zajímavé, ţe vdané ţeny pracují v sexbyznysu a manţelé tento 

fakt respektují a tolerují. 

U ţen, které ze sexbyznysu odešly, je polovina z deseti dotázaných respondentek 

rozvedená. 

Z tohoto grafu můţeme predikovat, ţe rozvodovost u ţen, které poskytují sexuální 

sluţby, bude vysoká a s přibývajícím věkem a délkou práce v sexbyznysu bude více ţen 

rozvedených neţ vdaných. 

Graf č. 12: Porovnání všech respondentek dle zaměstnání mimo sexbyznys neboli civilní 

zaměstnání  

 

Ţeny, které pracují aktivně v sexbyznysu pouze v malé míře, pracují také v civilním 

zaměstnání. To můţe být zapříčiněno tím, ţe těmto ţenám zatím práce v sexbyznysu stačí 

a nemají potřebu rozvíjet svou další, paralelní kariéru, ale i jinými důvody, například 

nenaléhavost dalšího výdělku. 

Ţeny, které v sexbyznysu jiţ nepracují uvádějí, ţe v dobu, kdy v sexbyznysu 

pracovaly, měly i jiné zaměstnaní. Je moţné, ţe i díky tomu, ţe ţeny nevystoupily 

z běţného ţivota a zaměstnání, mohly ze sexbyznysu odejít. Z praxe se ukazuje, ţe čím víc 

vazeb má sexuální pracovnice mimo sexbyznys, tím snazší je pak odchod z tohoto oboru. 

Graf č. 13: Porovnání všech respondentek dle posledního civilního zaměstnání 
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V tomto grafu jsem vybrala zaměstnání, která respondentky udávaly nejčastěji. Jak je 

vidět, ţeny, které v sexbyznysu pracují, nemají o práci mimo něj zájem. Nepracovaly ani 

před vstupem do sexbyznysu, a tudíţ pro ně byla tato práce jasnou volbou. 

U ţen, které jiţ sexbyznys opustily, můţeme vidět, ţe o zaměstnání mají zájem 

a vzhledem k svému vzdělání se rozhodly pro zaměstnání prodavačky. 

Ţenu, která nikdy nepracovala v civilním zaměstnání, je velmi těţké motivovat 

k běţným pracovním povinnostem a případnému návratu na trh práce mimo sexbyznys. 

Graf č. 14: Porovnání všech respondentek dle délky kariéry v sexbyznysu 
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Délka práce v sexbyznysu nám ukazuje, ţe u některých respondentek je jejich kariéra 

v sexbyznysu celoţivotním zaměstnáním. Návrat do běţného ţivota je o to sloţitější tím, 

ţe většina respondentek nemá vyřešenou budoucnost, především jiné zaměstnání, resp. 

zdroj příjmů. 

Modus délky práce v sexbyznysu u aktivních pracovnic je 16–20 let. Od působení  

5–10 let v sexbyznysu má křivka tendenci stoupat. Po 16–20 letech působení v sexbyznysu 

prudce klesá. Tento fakt je způsoben přibývajícím věkem ţen pracujících v sexbyznysu. 

Pokles po 16–20 letech práce v sexbyznysu je způsoben také tím, ţe ţeny často mění svojí 

ţivotní roli, jejich děti dospívají, ptají se, a navíc je pro ně stále obtíţnější se uplatnit 

v konkurenci mladších „neokoukaných“ ţen. Končí svou práci v sexbyznysu. Pro některé 

mělo působení v sexbyznysu instrumentální charakter, a pokud se jim podařilo si splnit to, 

s čím do prostituční scény vstoupily (splacení dluhu, mají i sofistikovanější cíle) odcházejí. 

Tento fakt potvrdily respondentky ve svých příbězích. 

Modus u pracovnic, které opustili sexbyznys je 5–10 let. Tento fakt také potvrzují 

informace Rozkoše bez rizika, kde se uvádí, ţe průměrná doba setrvání v sexbyznysu je  

7 let. (Karásková, 2016) Dvě respondentky pracovaly v sexbyznysu 26 let a více let, tyto 

respondentky byly jedinečné v tom, ţe jedna měla svůj vlastní klub. Druhá se zaměřovala 

na erotické masáţe, coţ je specifický obor v sexbyznysu. 
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Graf č. 15: Porovnání všech respondentek, dle kraje působení 

 

 

 

Kaţdý kraj má svá specifika v poskytování sexuálních sluţeb. Praha je místem, kde 

jsou sexuální sluţby vyuţívány především turisty. Ústecký kraj je specifický svojí pouliční 

scénou a častým výskytem drog. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji je neobyčejně 

důmyslně rozvinutá privátní scéna. Ostatní kraje jsou v podstatě stejně zastoupené 

klubovou a privátní scénou. Vybraný vzorek ţen je ovlivněn do značné míry tím, ve 

kterých krajích já osobně působím a velikostí prostituční scény (Praha). 

Dle krajů je patrné, ţe nejvíce aktivních respondentek, které se do výzkumu zapojily, 

pracuje v Praze. 

Do výzkumu se z mnoţiny ex-sexworkers zapojilo nejvíce ţen, které pracovaly 

v Pardubickém kraji. Tento fakt je zapříčiněn velkým rozvojem v sexbyznysu v dané 
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lokalitě, ale také tím, ţe ţeny i po skončení v sexbyznysu zůstanou v místě, neboť působily 

ve svém bydlišti. Mnoho ţen, které pracovaly v sexbyznysu v Praze, zde pouze bydlely 

a po skončení kariéry se většinou vrátily do místa svého bydliště před vstupem do 

sexbyznysu. Ostatní kraje jsou zastoupené poměrně rovnoměrně jak u respondentek, které 

pracují aktivně v sexbyznysu, tak u těch, které jiţ s kariérou v sexbyznysu skončily. 

Graf č. 16: Porovnání všech respondentek dle místa působení 

 

Dle místa působení jsem rozdělila prostituční scénu na klubovou, priváty, ulici, 

eskort a jiné. Mezi jiné můţeme zahrnout porno průmysl, nebo nabízení sexuálních sluţeb 

online. 

Do výzkumu se zapojilo nejvíce aktivních ţen z privátní scény. Tento fakt je 

způsoben trendem, ţe klubová scéna pomalu zaniká a sexuální pracovnice se přeskupují do 

privátů jak vlastních, tak těch, které vlastní jiná osoba. V privátech ţeny většinou působí 

déle a je moţno s nimi nejen navázat, ale i lépe udrţovat kontakt. 

Ţeny, které pracovaly v sexbyznysu, se nejvíce rekrutují z klubové scény. Tento fakt 

je způsoben tím, ţe dříve byla klubová scéna nejsilnější na trhu sexbyznysu. Je zde celkově 

vyšší migrace. Nejvíce ţen, které pracovaly v sexbyznysu a ukončily svou kariéru, byly 

právě z klubů. V klubech je velká konkurence a tím pádem velmi tvrdé aţ nepřátelské 

vztahy mezi jednotlivými sexuálními pracovnicemi, jak některé respondentky udávaly 

v rozhovorech. Zastoupení ţen z privátů je dáno mimo jiné i tím, ţe část dotazovaných 

byla z regionů, kde je velká privátní scéna. 
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Zastoupení klientek, které pracují na ulici, je pouze mezi aktivními sexuálními 

pracovnicemi. Ţeny, které pracovaly nebo i pracují na venkovních stanovištích, nemají 

aktivní telefonický kontakt. Navíc existuje jen málo klientek, které odešly z pouliční scény 

a v sexbyznysu skončily. Často se stane, ţe v práci mají přestávku, ale při akutním 

nedostatku peněz se do sexbyznysu vrátí. 

Jedna klientka je aktivní v eskortu v zahraničí a jedna, která jiţ v sexbyznysu 

nepracuje, pracovala v sekci jiné. Tato konkrétní respondentka pracovala v porno 

průmyslu. 

3.4.1. Reprezentativnost a validita dat 

Reprezentativnost pohlaví můţe být sporná, jelikoţ data jsou pouze od ţen. 

Společensky palčivější problém vidím více u ţen figurujících v sexbyznysu neţ u muţů. 

Muţskou prostituční scénu vnímám jako okrajovou. Při vyhodnocování by tedy nebyla 

moţná syntéza výsledků obou pohlaví a srovnávání muţů a ţen by pak přesahovalo cíle 

výzkumu. Výsledky výzkumu budu interpretovat pouze na ţenskou část populace. Takový 

postup pokládám za vyhovující účelu a cíli této diplomové práce. 

Pro zobecnění výsledků na tuto populaci je rozsah výběrového souboru dostačující. 

Je však třeba zohlednit závaţnost tématu a současně těţkosti při získávání dat. Vzhledem 

k přísným etickým normám a navázání důvěry s respondentkami není moţné, aby 

rozhovory prováděla osoba, která aktivně v organizaci Rozkoš bez rizika nepracuje. 

Telefonické kontakty nejsou poskytovány nikomu mimo zaměstnancům po schválení 

vedení organizace. Z tohoto důvodu povaţuji dvacet rozhovorů za velký úspěch. 

Přihlédnu-li ke smyslu a cíli této diplomové práce, hodnotím rozsah souboru jako 

přiměřený. Jako validní byly zhodnoceny všechny rozvory, které respondentky poskytly. 

Všechny respondentky byly spolupracující a odpověděly na kaţdou poloţenou otázku. 

3.5. Sběr a způsob zpracování dat 

Sběr dat probíhal osobně u všech respondentek po předchozí telefonické domluvě. 

Telefonicky bylo domluveno místo a čas schůzky. Jako bezpečné místo rozhovoru bylo 

zpravidla s bývalými sexuálními pracovnicemi nabídnuto místo mimo jejich běţný sociální 

okruh, jako je na lavičce nebo na hřišti vzdáleném od bydliště. Byla tak zajištěna 

anonymita a nebylo moţné rozhovor odposlouchávat. Respondentky odpovídaly postupně 

na všechny předem připravené otázky. Otázky se nelišily a kaţdá z respondentek dostala 

jejich stejné znění. Odpovědi byly zapisované do připravovaného formuláře. Rozhovory 
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nebyly nahrávány ani natáčeny. Veškeré odpovědi jsem ihned zaznamenávala v co moţná 

nejpřesnějším znění. Respondentky si nepřály být nahrávané nebo natáčené, tato moţnost 

jim byla nabídnuta, ale všechny respondentky odmítly. Jejich rozhodnutí bylo 

respektováno. Byla nabídnuta i moţnost odmítnutí odpovědi na otázku, případně 

z výzkumu vystoupit. Ţádná z respondentek tuto moţnost nevyuţila. 

Po zápisu do formuláře byly odpovědi přepsané do stejného formuláře v počítačové 

podobě. Z těchto rozhovorů byla vyjmuta demografická data, která byla zpracována 

společně, aby nedošlo k odkrytí anonymity respondentek. Tato data byla popsána 

a interpretována v kapitole 3.4. 

Dále byly rozhovory zpracovány jednotlivě a z kaţdého rozhovoru vznikl zápis, jak 

ze samotných odpovědí respondentky, tak z podnětů a emocí, které respondentky během 

rozhovoru projevily. 

V první fázi zpracování dat jsem vyhodnocovala rozhovory jak ze skupiny N1, tak ze 

skupiny N2. Z rozhovorů jsem vyjmula nejvíce zajímavé pasáţe a odpovědi, které 

předkládají autentické informace o ţivotní kariéře sexuálních pracovnic. 

Dále jsem komparovala data získaná ve skupinách N1 a N2 na základě 

individuálních rozhovorů a opakujících se odpovědí. U odpovědí, které se daly graficky 

porovnat, byly vytvořeny grafy, aby bylo zřetelné, jak respondentky svou ţivotní kariéru 

vnímají. 

V rozhovorech porovnávám subjektivní vnímání a proţívaní kariéry sexuálních 

pracovnic s výzkumným záměrem hledání společných specifik této kariéry u ţen, které 

pracují v sexbyznysu a ţen, které s prací v sexbyznysu skončily. Zaměřuji se na subjektivní 

vnímání a proţívaní kariéry sexuálních pracovnic s výzkumným záměrem hledání rozdílů 

v motivaci vstoupit a odejít ze sexbyznysu mezi ţenami, která pracují v sexbyznysu, 

a které s prací v sexbyznysu skončily. 

3.5.1. Rozhovory s respondentkami ze skupiny N1 

Ţeny ze skupiny N1 v sexbyznysu pracují a subjektivně hovoří o svém pohledu na 

tuto práci. Rozhovory jsou v této podkapitole interpretovány prostřednictvím doplnění 

významů mluveného slova a neverbální komunikace, které jsem zaznamenala při sběru dat. 

Mé vyhodnocení je subjektivní, vychází z praxe sociální pracovnice zaměřující se péči 

o tuto specifickou cílovou skupinu. 
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Rozhovor č. 1 – Pracuje v sexbyznysu 

Respondentka s rozhovorem souhlasila a byla během rozhovoru uvolněná. Mimo 

práci v sexbyznysu má také civilní zaměstnání, kde pracuje s lidmi. Má děti, o které 

pečuje. Práce v sexbyznysu jí nepřekáţí a má vlastní privát, ve kterém pracuje na 

severozápadě České republiky. 

Respondentka má obavu o své děti, které jsou pro ni nejdůleţitější v ţivotě. 

Respondentka uvádí, ţe pracuje v sexbyznysu, aby zvýšila ţivotní úroveň rodiny a zejména 

dětí. Také se snaţí, aby se děti nedozvěděly o tom, co skutečně dělá za profesi. Uvádí, ţe 

má jasný cíl, skončit v sexbyznysu za 5–7 let, případně vydělat 5 miliónu korun. Kdyţ 

respondentka hovoří o dětech, je smutná a stydí se, ţe tuto práci musí vykonávat. Je cítit, 

ţe s momentálním nastavením rodiny není spokojená, a proto dělá vše pro to, aby byla 

lepší mámou a ţivitelkou rodiny. 

Klientka uvádí dvě negativa, jedním z nich je, ţe chce práci v sexbyznysu tajit 

a druhým, ţe ji do sexbyznysu motivoval manţel. Při zmínce o manţelovi je respondentka 

skleslá a nechce rozhovor rozvádět. Nicméně dle reakce respondentky je zřetelné, ţe není 

spokojená ve vztahu. Dále uvádí, ţe ji trápí, ţe neměla další dítě, které by si přála. Všechna 

přání do budoucna směřuje klientka k rodině a k dětem, přeje si cestovat a být s dětmi. 

Rozhovor č. 2 - Pracuje v sexbyznysu 

Respondentka s rozhovorem souhlasila a byla během rozhovoru v dobré náladě. 

Respondentka pracuje v sexbyznysu více neţ 10 let. Respondentka uvádí, ţe do 

sexbyznysu vstoupila sama a dobrovolně. Je vdaná a ţije společně s manţelem. 

Respondentka uvádí, ţe je v práci v sexbyznysu spokojená a nechtěla by, kromě přání být 

mladší, změnu. Z rozhovoru vyplývá, ţe má spíše stálé klienty, kteří jí nosí dárky a jiné 

pozornosti, coţ oceňuje. Svojí práci bere jako ţivotní poslání a neplánuje nic ve svém 

ţivotě měnit. Respondentka je jedna z mála, která si přeje v sexbyznysu zůstat a nepřeje si 

nic v pracovním ţivotě měnit. 

Jako negativum se dá do jisté míry vnímat, ţe respondentka uvádí, ţe konec kariéry 

záleţí na manţelovi. Manţel dle slov respondentky řekne, aţ budou mít dost financí a bude 

moţné ze sexbyznysu odejít. Tato slova spíš naznačují to, ţe manţel do jisté míry 

obchoduje respondentkou, která se řídí jeho pokyny. Tato odpověď vnesla jiné světlo na 

celý rozhovor a dá se diskutovat o tom, zda respondentka neříká pouze to, co má nařízeno 
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od manţela. Můţu pouze hádat, co manţel dále řídí a jaký je skutečně vztah mezi manţeli. 

Přání do budoucna respondentka uvádí udrţení si svého ţivotního stylu. 

Rozhovor č. 3 - Pracuje v sexbyznysu 

Respondentka je vdaná a s manţelem ţije ve společné domácnosti, i kdyţ dle jejích 

slov nemají harmonický vztah. Z rozhovoru je patrné, ţe manţel o práci v sexbyznysu ví 

a nepřekáţí mu. Respondentka nemá problém s manţelem o práci hovořit. Jak to je 

s financemi ve vztahu, není jasné. Respondentku trápí vztah s manţelem, ale neví, jak ho 

má vyřešit. Jde o to, ţe si nerozumí a citově ochladli. Respondentka uvádí, ţe do 

sexbyznysu vstoupila, jelikoţ má závaţné zdravotní problémy a jiţ nechtěla být sama 

doma a nepracovat. Jako jedinou nespokojenost uvádí svůj zdravotní stav. Také není 

spokojená se svým vzhledem, který souvisí s jejím zdravotním stavem. Některé zákazníky 

však její zdravotní hendikep přitahuje. Jejím přáním je být doma s domácími zvířaty a mít 

klidný ţivot. Tento rozhovor je zajímavý a dá se říci, ţe respondentka není spokojená ani 

v osobním ani soukromém ţivotě.  

Je pozoruhodné, ţe respondentka má mnoho zákazníků, kteří jsou jejími 

zmiňovanými nedostatky fascinováni, a přesto sama svůj zdravotní stav vnímá negativně. 

Některé ţeny udávají nespokojenost se svým vzhledem a chápu, ţe pokud spokojené 

nejsou, musí pro ně musí být velmi náročné pracovat v sexbyznysu.   

Rozhovor č. 4 - Pracuje v sexbyznysu 

Rozhovor s respondentkou byl uvolněný a příjemný. Respondentka pracuje 

v sexbyznysu víc neţ 15–20 let. Respondentka ţije s dětmi a manţelem ve společné 

domácnosti. V manţelství není spokojená, ale kvůli dětem v manţelství setrvává. 

Respondentka uvádí, ţe sexuální sluţby poskytuje pouze okrajově a aktuálně pracuje na 

pozici manaţerky/barmanky. Jako vstup do sexbyznysu uvádí, ţe jiţ jako dítě věděla,  

v jakém odvětví rodina podniká. Sama do sexbyznysu vstoupila jako dcera majitelky 

nočního klubu. Respondentce pocitově nepřekáţí, v jakém odvětví rodina podniká, cítí se 

dobře. Děti respondentky se v prostorách zaměstnání také pohybují svobodně. Necítí se 

zvláštně a bere práci v sexbyznysu jako běţné povolání. 

Neuvádí, ţe by někdy ze sexbyznysu chtěla odejít, spíše plánuje, ţe rodinný podnik 

převezme. Jako jedinou nespokojenost uvádí svůj vztah s manţelem, který není ideální 

a necítí se v něm dobře. Při rozhovoru o manţelovi zůstala respondentka smutná a víc se 

nechtěla o vztazích bavit. Svoji budoucnost vnímá tak, ţe bude pracovat v klubu. Ráda by 
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pozvedla jeho úroveň, aby byl klub nadprůměrně úspěšným nočním klubem. Tato 

respondentka mě zaujala celým svým příběhem.  

Rozhovor č. 5 - Pracuje v sexbyznysu 

Rozhovor probíhal spíš v ponuré atmosféře a respondentka není příliš sdílná. 

Respondentka uvádí, ţe je svobodná a má děti, ale nemá je ve vlastní péči. V sexbyznysu 

pracuje 19 let a více, v privátu. Vstup do sexbyznysu nebyl zcela dobrovolný, protoţe si ji 

vyhlédl muţ, pro kterého pracovala. Respondentka je při sdělení smutná a necítí se při 

vzpomínkách na své začátky dobře. 

Respondentka je aktivní uţivatelka návykových látek. Nerada pracuje ve větších 

kolektivech a nemá ráda konkurenci mezi pracovnicemi. Pracuje jak sama, tak pro 

„pasáky“, coţ je pro respondentku těţké. 

Respondentka jako negativa uvádí jak svůj věk, který jí limituje v práci, tak i to, ţe 

nepečuje o své děti. Respondentka říká, ţe není celkově spokojená se svým ţivotem od 

dětství aţ po dospělost. Respondentka je v sexbyznysu nespokojená a vadí jí, ţe kolegyně 

sniţují ceny a pak musí mít více zákazníků, aby vydělala peníze, převáţně na drogy. Stejně 

tak je nespokojená se svým osobním ţivotem i s partnery. 

Její cíle do budoucna je mít se lépe, mít bydlení. Případně zvaţuje péči o děti, ale zde 

si není jistá, protoţe nemá s dětmi navázaný vztah. Respondentka udává, ţe vyuţívala 

sociální sluţby, které jí pomohly v nelehké ţivotní situaci. 

Rozhovor č. 6 - Pracuje v sexbyznysu 

Rozhovor byl emotivní. S respondentkou máme navázány příjemný vztah a hovoříme 

spolu otevřeně. Respondentka pracuje na pouliční scéně víc neţ 23 let. Sexuální pracovnici 

podporuje přítel, který ví, ţe pracuje v sexbyznysu. Partner respondentce neposkytuje 

podporu a při zmínce o vztahu je klientka smutná a nehovoří blíţe o jejich vztahu. Hovoří 

o mnoha problémech před vstupem do sexbyznysu, ale také při práci. 

Jako velké negativum vnímá svou špatnou osobní zkušenost se zákazníkem, který ji 

napadl a se kterým v současné době vede soudní spor. V důsledku této špatné zkušenosti 

má strach a v práci není spokojená. Jako velké negativum vnímá respondentka to, ţe celé 

její okolí ví o její práci a rodina tím trpí. Díky tomu přišla i o prvního přítele. 
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Během rozhovoru je vidět, ţe je téma pro respondentku do značné míry citlivé 

a vnímá jak svůj ţivot, tak vztahy spíše negativně. Je otázkou, z jakého důvodu 

respondentka v sexbyznysu setrvává, kdyţ se necítí dobře a má velký strach a obavu. 

Rozhovor č. 7 - Pracuje v sexbyznysu 

Respondentka pracuje na pouliční scéně 14 let. Respondentka je závislá na alkoholu. 

Rozhovor byl rozpačitý, ale respondentka se snaţila odpovídat dle svých moţností. 

Vzhledem k tomu, ţe není v současné době schopná pečovat o svého syna, byl svěřený do 

péče otce. Klientka je v práci v sexbyznysu nespokojená, je také nespokojená 

v soukromém ţivotě. Dle jejích pocitů měl vstup do sexbyznysu vyřešit její ţivotní strasti, 

coţ se však nestalo a necítí se dobře ani v zaměstnání. O odchodu ze sexbyznysu uvaţuje, 

ale momentálně není schopna toto rozhodnutí učinit. Respondentka je emočně vyčerpaná 

a není schopná učinit ţádné rozhodnutí, které by jí pomohlo v budoucím ţivotě. 

Respondentka měla těţký osud jiţ před vstupem do sexbyznysu. Otec je bezdomovec 

a jiţ jako mladá měla dluhy. K práci v sexbyznysu jí přivedla kamarádka, která jí ukázala 

klub, ve kterém pracuje. Protoţe potřebovala rychle vydělat peníze, rozhodla se pro práci 

v sexbyznysu. Není však spokojená ani s prací, ani s prostředím, ve kterém pracuje. 

Jako negativum uvádí celkové prostředí, v kterém se problémy neřeší, ale spíše 

vznikají nové. Respondentka je na pokraji sil a nevidí způsob, jak svůj ţivot vyřešit. 

Mnoţství osobních, finančních a emočních problémů jí tíţí a nemá řešení.  

Rozhovor č. 8 - Pracuje v sexbyznysu 

Rozhovor probíhal v poklidném duchu, respondentka je otevřená rozhovoru a nemá 

potíţe hovořit o svém ţivotě. Respondentka pracuje v sexbyznysu na privátu velkou část 

svého ţivota. Je nespokojená se svým osobním ţivotem, přála by si pracovat jako 

průvodkyně. Rovněţ není spokojená s rodinnou situací. Ráda by byla specifická sexuální 

pracovnice a neposkytovala pouze pohlavní a orální styk. Pro respondentku je důleţité 

dodrţení hranic u zákazníků a vlastního soukromí. Klientka má obavu o svou bezpečnost 

a k sobě do bytu si zákazníky nezve. Neposkytuje sexuální sluţby ani v autě. Klientka 

neposkytuje sexuální sluţby bez ochrany, a proto nemá tolik zákazníků, kolik by si přála, 

resp. aby ji práce v sexbyznysu uţivila.  

Z rozhovoru je patrné, ţe o spokojenosti v sexbyznysu se hovořit nedá, spíš se jedná 

o jakýsi zvyk a řešení problému, které ţivot přinesl. Je zřetelné, ţe u této respondentky se 

problémy pouze násobí a sexbyznys jako takový nedokáţe vše vyřešit. 
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Respondentka je uţivatelka více sociální sluţeb, které jí v nelehké ţivotní situaci 

pomáhají. Nicméně je vyuţívá jiţ několik let a bez valného výsledku. 

Rozhovor č. 9 - Pracuje v sexbyznysu 

Rozhovor probíhal v přátelské atmosféře a tato respondentka je jedna z mála, která 

má z práce potěšení. Respondentka pracuje na privátu v zahraničí 20 let. Do sexbyznysu 

vstoupila jako fotomodelka pro pánské časopisy. Respondentka hodnotí práci 

v sexbyznysu pozitivně. Práce jí baví a potěšení má i ze sexu samotného. Svůj ţivot 

hodnotí pozitivně a je se svým osobním i s pracovním ţivotem spokojená. Je jednoznačné, 

ţe respondentka se v práci sexuální pracovnice našla a tato profese ji naplňuje.  

Jako jediné negativum vnímá ohroţení v tom, ţe by mohla přijít o anonymitu, coţ je 

pro ni velmi důleţité. V závěru rozhovoru uvádí, ţe by si přála jiţ vůbec nepracovat a ţivot 

si pouze uţívat. Negativně vnímá také předsudky, které lidé o práci v sexbyznysu mají. 

O předsudcích hovoří respondentka srozumitelně a cítí, ţe pokud by její kariéru 

a spokojenost přijalo i okolí, byla by spokojenější. 

Rozhovor č. 10 - Pracuje v sexbyznysu 

Rozhovor probíhal spíš v smutné atmosféře, jelikoţ respondentka není s prací 

v sexbyznysu ztotoţněna. Respondentka pracuje v eskortu 1 rok a momentálně nemůţe 

vzhledem k zdravotnímu stravu pracovat. Nicméně do práce v sexbyznysu se chce vrátit. 

Respondentka sama přiznává, ţe sex jako takový má ráda, nicméně práci v sexbyznysu 

ráda nemá. Mimo práce v sexbyznysu pracovala ve školství a tato práce jí bavila 

a naplňovala. 

 Práce v sexbyznysu jí vadí zejména z toho důvodu, ţe cítí, ţe má na víc. Říká, ţe 

příčinou toho, ţe je odkázaná na tuto práci, je několik špatných rozhodnutí. Také jí vadí 

přístup zákazníků. Přiznává osobní problémy a dluhy, které zapříčinily její práci 

v sexbyznysu. Respondentka si je vědoma, ţe není schopná z běţné mzdy své dluhy splatit. 

Při vstupu do sexbyznysu jí pomohla paní, se kterou si psala přes internet, aby zjistila, jak 

práce v sexbyznysu funguje. 

Jako velké negativum uvádí přístup zákazníků, kteří chtějí sluţby bez ochrany 

a respondentka není schopná si hranice udrţet. Sluţby bez ochrany poskytuje, pokud je za 

to od zákazníka lépe honorována. Dalším negativním aspektem je ztráta sebeúcty, 

respondentka si sama sebe nedokáţe váţit. 
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3.5.2. Rozhovory s respondentkami ze skupiny N2 

Ţeny ze skupiny N2 v sexbyznysu pracovaly, ale jiţ této práce zanechaly. Hovoří 

o subjektivně o svém pohledu na tuto profesi. I v této podkapitole jsou rozhovory 

interpretovány prostřednictvím doplnění významů mluveného slova a neverbální 

komunikace, které jsem zaznamenala při sběru dat. Mé vyhodnocení je subjektivní, 

vycházející z praxe sociální pracovnice zaměřující se péči o tuto specifickou cílovou 

skupinu. 

Rozhovor č. 1N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou probíhal v příjemné atmosféře, vše probíhalo spíše 

s pocitem, ţe respondentka je spokojená s tím, co v ţivotě dokázala a ţe její práce měla 

význam. Respondentka pracovala v sexbyznysu 40 let, v klubu. Ze sexbyznysu odešla 

v roce 2010 z důvodu věku a zdravotního stavu. Další důvod je přenechání rodinného 

podniku dcerám. Dále by chtěla trávit čas s rodinou a vnoučaty. Jinak dle svých slov byla 

v sexbyznysu spokojená a o jinou práci neměla zájem. Pro vstup do sexbyznysu se 

rozhodla sama, měla chuť změnit svůj ţivot a vybudovat vlastní podnik.  

Je zajímavé, ţe respondentka uvádí, ţe má ze své kariéry dobrý pocit a nemá potřebu 

být anonymní a nevyţaduje to ani po své rodině. Otevřeně hovoří o všem a nemá problém 

sdílet svojí profesi s širokou veřejností. 

Rozhovor č. 2N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor probíhal ve smutné atmosféře zejména při otázkách na rodinu a soukromí. 

Respondentka pracovala v sexbyznysu ve vlastním privátu víc neţ 29 let. Respondentka do 

sexbyznys vstoupila z důvodu pocitu moci nad muţi a z finančních důvodů. Práce 

v sexbyznysu jí nevadila a do jisté míry vyřešila finanční problémy. 

Odejít ze sexbyznysu chtěla 10 let po vstupu. Faktický odchod proběhl o 19 let 

později. Jediné, co negativně hodnotí ve svém ţivotě, je výchova syna. Odchod byl 

způsoben jak věkem, tak zdravotním stavem respondentky. Jako další udává úbytek 

zákazníků. Aktuálně pracuje jako pečovatelka a je spokojená. 

Rozhovor č. 3N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou probíhal v příjemné atmosféře, avšak občas bylo cítit, ţe 

některá z otázek otevírá staré rány. Respondentka pracovala sama ve svém privátě. 

Vstoupila do sexbyznysu, jelikoţ měla váţné finanční problémy. Jako impulz respondentka 
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udává rozhovor se známou, která jí řekla, ţe na práci v sexbyznysu má, jelikoţ je 

atraktivní. Pocit atraktivity jí přinášelo libé pocity, a proto se pro tuto práci rozhodla. 

Jako negativum respondentka uvádí, ţe byla nespokojená se vztahy v sexbyznysu 

a v konkurenčním boji mezi ţenami, které poskytují sexuální sluţby. Konkurence je 

poměrně častý problém v klubové scéně a mnoho sexuálních pracovnic si na vztahy 

stěţuje. 

Respondentka je ve své aktuální práci spokojená a přála by si mít vlastní firmu. Práce 

v sexbyznysu vyřešila její finanční problémy a mohla si slnit přání pracovat jako řidička 

kamionu. 

Rozhovor č. 4N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou probíhal v přátelském duchu. Respondentka pracovala na 

privátu. Vstoupila do sexbyznysu, protoţe měla finanční problémy. Půjčila si peníze od 

lichváře, aby pomohla bratrovi. Respondentka si stanovila plán, ţe bude v sexbyznysu  

4 roky a pak odejde. Doba v sexbyznysu byla limitována jak splacením půjčky, tak i tím, 

ţe si přála pracovat jako zdravotní sestra a musela dokončit studium. Respondentka se 

dostala do sexbyznysu tak, ţe si sama našla inzerát, ve kterém hledali nové pracovnice do 

privátu, kde byla také spokojená. 

Respondentka uvádí jako negativum první den, který byl pro ni velmi těţký 

a stresující. Během práce v sexbyznysu se respondentka rozvedla s manţelem, se kterým 

neměla idylický vztah. Nikdo o práci v sexbyznysu nevěděl, ani manţel, před kterým tuto 

práci tajila. Nyní má respondentka nového přítele, se kterým by si přála mít další děti 

a vdát se. 

Rozhovor č. 5N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou probíhal v příjemné atmosféře a vnímala jsem, ţe 

respondentka chce sdílet své ţivotní úspěchy. Respondentka pracovala v sexbyznysu 

v klubu. Pro tuto práci se rozhodla z důvodu finančních problémů, které vznikly půjčkami 

v minulém vztahu. Za odchodem ze sexbyznysu byl nový partner, se kterým klientka 

zaloţila rodinu. Respondentka není schopna sdělit, jak dlouho by v sexbyznysu pracovala, 

pokud by se nevdala a nepečovala o dítě. 

Jako negativum uvádí svoji sebeúctu. Respondentka byla nespokojená sama se sebou 

a práci v sexbyznysu brala jako cestu ke splacení dluhů. 
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Rozhovor č. 6N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou byl spíš smutný a plný emocí. I přes odchod ze 

sexbyznysu nedokázala respondentka změnit vše co by si přála. Respondentka pracovala 

v sexbyznysu v klubu v Praze 2 týdny. Do sexbyznysu vstoupila, kdyţ jí byly odebrány 

děti a chtěla situaci řešit. Jejím přáním bylo se finančně zajistit, aby jí byly děti navráceny 

do péče. Do sexbyznysu se dostala na doporučení partnera, který jí řekl, ţe v klubu můţe 

také bydlet a budou finančně zajištění. Získat své děti zpět do péče uvádí jako důvod 

vstupu do sexbyznysu. 

Za negativum označuje práci samotnou, nelíbí se jí poskytovat sexuální sluţby 

neznámým muţům. Dále jím nazývá konkurenční vztahy, které jí nebyly příjemné, protoţe 

v klubu měla víc zákazníků. Nejvíce jí trápí její osobní ţivot a to, ţe nemá děti ve vlastní 

péči. Ze sexbyznysu odešla, jelikoţ práci nezvládala. 

Rozhovor č. 7N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou byl příjemný a sdílely jsme při něm momentální situaci 

a dosaţené pokroky respondentky. Respondentka pracovala v klubu. V sexbyznysu 

pracovala 6 let a odešla, jelikoţ si našla nového partnera. Respondentka pracovala jako 

tanečnice, po pár letech začala poskytovat i sexuální sluţby. Práce tanečnice jí bavila 

a měla ráda pozornost muţů, ale poskytování sexuálních sluţeb jí vadilo. V případech, kdy 

docházelo k fyzickému kontaktu nebo aţ k styku se zákazníkem, se necítila dobře. 

V klubu, kde respondentka pracovala, vládla velká konkurence a nedobré kolegiální 

vztahy. Ostatně, vztahy v klubech jsou často silně konkurenční a není ojedinělé, pokud se 

jedná o šikanu ze strany zkušenějších kolegyň.  

Dá se říct, ţe respondentka nebyla v profesi sexuální pracovnice spokojená a z tohoto 

důvodu práci opustila. 

Rozhovor č. 8N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Respondentka pracovala v klubu. Jako motiv vstupu do sexbyznysu respondentka 

uvádí, ţe neměla finanční prostředky na bydlení, a proto se pro práci v klubu rozhodla. 

V sexbyznysu pracovala 3 roky a nebyla s prací spokojená. Vadily jí i personální vztahy 

a ztráta anonymity. Osobní ţivot také uvádí jako ne příliš spokojený, jako dítě ţila 

v dětském domově. Také uvádí, ţe má dluhy a bylo na ní pácháno domácí násilí. 
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Jako impuls odchodu uvádí nového partnera, který má kladný vztah k dětem, coţ 

respondentka oceňuje. Podnětem byl také strach z odhalení anonymity v klubu. 

Rozhovor č. 9N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor s respondentkou nebyl příjemný a je patrné, ţe se respondentku netěší, jak 

vše dopadlo. Přála by si jinou ţivotní kariéru, která ale není moţná. Respondentka 

pracovala v porno průmyslu. Práci se věnovala dle místa, kde se filmovalo. Do sexbyznysu 

ji dostala kamarádka, která jí pozvala do zahraničí, aby si práci v sexbyznysu vyzkoušela.  

Respondentka uvádí, ţe do sexbyznysu vstoupila, aby měla finance, ale také proto, aby se 

zabavila. Pocit zajímavosti a dobrodruţství převládal a respondentka si přála vyzkoušet 

nový ţivot. 

Respondentka je momentálně se svým ţivotem nespokojená, protoţe by ráda něco 

v sexbyznysu dokázala. Důvodem jejího odchodu se stal porod a jeho následky. Jako přání 

do budoucna uvádí, ţe by se chtěla stát známou pornostar. Jako jedna z mála respondentek 

by se chtěla, pokud by to bylo moţné, do sexbyznysu vrátit. 

Rozhovor č. 10N - Dříve pracovala v sexbyznysu, nyní jiţ nepracuje 

Rozhovor byl vcelku nepříjemný, jelikoţ pro respondentku nebylo lehké na toto 

období vzpomínat. Z atmosféry během rozhovoru bylo jasné, ţe tato práce byla poslední 

moţnost jak rychle získat peníze. Respondentka pracovala ve vlastním privátě. Ke vstupu 

do sexbyznysu jí donutila situace, kdy neměla peníze na jídlo a bydlení. Od 18 let je 

závislá na návykových látkách. Jistý čas také byla bez domova. 

Respondentka odešla ze sexbyznysu ze dne na den, kdy uţ tuto práci nechtěla 

vykonávat, jiný důvod není schopna sdělit. Respondentka uvádí, ţe měla sloţité dětství, 

kdy docházelo k sexuálnímu zneuţívaní od člena rodiny. Vše, co by si přála změnit, 

souvisí s jejím dětstvím a rodinným zázemím. U této respondentky je patrné, ţe si přála 

rychle vyřešit své problémy. Bohuţel jí k tomu sexbyznys nepomohl a neudrţela si tuto 

profesi. 

3.6. Vyhodnocení výsledků výzkumu 

V této kapitole předkládám výsledky vlastního výzkumného šetření ţen, které pracují 

v sexbyznysu a těch které sexbyznys jiţ opustily. Na základě výsledků zjištěných 

z výzkumného souboru popisuji, zda byly jednotlivé cíle práce naplněny. 
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Vybraný vzorek dotazovaných jsem přizpůsobila a oslovila jsem jak stávající 

klientky Rozkoše bez rizika, tak i ty, které jiţ v sexbyznysu nepracují. Pouţila jsem 

metodu strukturovaných rozhovorů, jejichţ prostřednictvím bylo moţné získat základní 

obraz o rodinné, osobní a pracovní situaci dotazované. Kvůli zachování anonymity 

respondentek byla demografická data zpracována skupinově. Dále jsem se soustředila na 

zachycení pohledu ţen na ţivotní etapu, v které působí nebo působily v sexbyznysu 

a snaţila jsem se identifikovat momenty, které vedly ke vstupu i odchodu z této profese. 

Tato data byla popsána v rozhovorech, které byly označeny ve skupinách N1 a N2. 

Porovnání skupin N1 a N2 dále ilustrují grafy č. 17 a 18. 

Graf č. 17: Porovnání všech respondentek dle jejich názoru na to, jak dlouho si myslí/nebo 

si myslely, ţe budou pracovat v sexbyznysu 

 

V tomto grafu můţeme vysledovat představu dotazovaných o tom, jak samy sebe 

vnímají nebo vnímaly, a jaká je realita. Při srovnání s grafem č. 14 Porovnání všech 

respondentek dle délky kariéry v sexbyznysu, jsou data velmi odlišná. Můţeme tedy 

pozorovat, ţe ze sexbyznysu se neodchází jednoduše a ţe čas setrvání je často daleko delší, 

neţ si samotné respondentky zpočátku myslely. 

U ţen, které aktivně pracují v sexbyznysu shledáváme, ţe devět z deseti neplánují 

čas odchodu, případně nechtějí ze sexbyznysu odejít. Pouze jedna respondentka uvedla, ţe 

si myslí, ţe bude v sexbyznysu 5–10 let. Tento pocit se dá brát jako jistá forma obrany, 

protoţe je pro respondentky jednodušší odpovědět: „nevím“ nebo „nechci“, neţ přiznat, ţe 

v sexbyznysu budou dalších deset, patnáct let. 
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Modus u aktivních respondentek v grafu č.14 značí, ţe aktivní respondentky jsou 

v sexbyznysu nejčastěji 16–20 let. I v případě, ţe by pracovaly v kratším časovém úseku, 

tedy 11–15 let délky práce v sexbyznysu, údaje se s grafem č. 15 neshodují. 

U ţen, které sexbyznys jiţ opustily, můţeme vidět, ţe byly více přesné, nebo 

radikální ve svých představách o délce své práce v sexbyznysu. Šest z deseti respondentek 

uvedlo, ţe si myslí, ţe budou v sexbyznysu pracovat 1–4 roky. Z grafu č. 14 můţeme 

vypozorovat, ţe nejvíce ţen v sexbyznysu pracovalo 5–10 let. 

Tento pohled ţen, které pracují v sexbyznysu je zaráţející. Jejich představa je mylná 

a v sexbyznysu zůstávají minimálně jednou tak déle, neţ původně zamýšlely. Tento fakt 

spojuje několik indikátorů. Jednak jde o vzdělání, které respondentky měly spíš 

středoškolské bez maturity či s maturitou, dále o nabídky práce v daných lokalitách. 

Neodmyslitelných faktorem jsou pak peníze, které jsou vypláceny okamţitě a mnohdy se 

jedná o částky, které není moţné v civilním zaměstnání získat. U ţen, které mají děti ve 

své péči, je výhodou moţnost se o děti starat přes den a v noci pracovat, coţ není moţné 

například ve směnném provozu. 

Graf č. 18: Porovnání všech respondentek: Jaké známky za ţivot by si udělily 

 

Známku za ţivot si respondentky udělovaly jako ve škole, tedy známku 1 jako 

nejlepší, známku 5 jako nejhorší. Ve výzkumu bylo důleţité, aby respondentky byly 

kritické a zamyslely se nad tím, jak se jim v ţivotě vede. Dále jsem chtěla porovnat data 

a zhodnotit, jak svůj ţivot vnímají ţeny, které jsou aktivní v sexbyznysu s těmi, které 

sexbyznys jiţ opustily. Respondentky, které pracují v sexbyznysu, svůj ţivot hodnotí 
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relativně dobře: sedm respondentek se hodnotí maximální známkou tři. Dvě respondentky 

známkou 5.  

U respondentek, které opustily sexbyznys, můţeme vidět, ţe jde o výrazně 

jednovrcholovou křivku a modus je u známky 3. 

Vyhodnocení oblasti výzkumu: Ţivotní kariéra sexuálních pracovnic. 

Tato oblast výzkumu byla popsána a je nejvíce ilustrativní v rozhovorech se ţenami, 

které poskytují/poskytovaly placené sexuální sluţby. Kariéra byla rozebrána zejména 

z pohledu, zda jsou respondentky se svojí kariérou spokojené či nikoli. Tím, ţe byl 

zkoumaný vzorek poměrně velmi pestrý a byla v něm zohledněna řada demografických, 

ale i jiných výběrových kritérií, byla vytvořena velmi plastická mozaika nejrůznějších 

osudů, jejichţ společným znakem bylo poskytování sexuálních sluţeb. Ukázalo se, ţe 

nejenom jednotlivé osudy, ale i obě zkoumané skupiny se od sebe významně odlišovaly. 

Zatímco bývalé sexuální pracovnice přistupovaly k práci v sexbyznysu spíše účelově, pro 

ty, co v něm aktivně působily, to byla spíše osudová záleţitost. V podstatě reálně o jiné 

kariéře neuvaţovaly a zkouší sexuální sluţby provozovat, i kdyţ pravděpodobně mají 

pocit, ţe na práci v sexbyznysu jiţ nemají věk ani vhodnou psychickou kondici. 

Vyhodnocení tématu výzkumu: Specifika ţivotní kariéry ţen, které pracují 

v sexbyznysu, z pohledu jich samotných a společné rysy ţivotní kariéry ţen, které 

pracují v sexbyznysu. 

U ţen, které v sexbyznysu ještě pracují, byly rozhovory příjemné a přirozené aţ na 

momenty, kde respondentky hovořily o váţných, zpravidla rodinných nebo ţivotních 

problémech. U ţen, které jiţ pracovat nechtějí nebo jim práce nevyhovuje, byly rozhovory 

přes svou náročnost přínosné. 

Rozhovory probíhaly jak se ţenami pracujícími v klubu, tak i s těmi z privátu a ulice. 

Respondentky ve výzkumu jsou z celé České republiky a nejde vyspecifikovat, zda je 

spokojenost v zaměstnání způsobená městem nebo krajem, kde sluţby poskytují. 

S určitostí se dá říci, ţe jsou ţeny spokojené s místem poskytování sluţeb. Výjimku tvořily 

ţeny z pouliční scény a z některých nočních klubů. Na ulici uváděly velké riziko a v klubu 

velkou konkurenci nebo špatné vztahy na pracovišti. Ţeny, které pracují na privátní scéně, 

ţádný tento problém neuvádí. Nejdelší kariéru má respondentka, která působí 

v sexbyznysu jiţ 30 let. Nejkratší ţena, která pracuje pouze dva týdny. Objektivně lze říci, 

ţe ţeny nejsou v sexbyznysu spokojené. Více neţ polovina ţen uvádí, ţe o odchodu ze 
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sexbyznysu uvaţuje často. Respondentky často uvádějí nespokojenost se svým vzhledem, 

případně s tím, ţe mají zdravotní problémy. Řeší otázku stárnutí, a toho, co bude tento 

faktor znamenat pro jejich kariéru. 
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Vyhodnocení cíle výzkumu: Prozkoumání specifik ţivotní kariéry ţen, které 

pracují v sexbyznysu a zjištění rozdílů mezi jejich pohledem na vlastní kariéru 

a pohledem ţen, které pracovaly v sexbyznysu a jiţ nepracují a prozkoumání pohledu 

ţen, které pracují či pracovaly v sexbyznysu na specifické rysy jejich ţivotní kariéry. 

Respondentky uvádějí, ţe impulsem ke vstupu do sexbyznysu byl přítel, případně 

jiná blízká osoba. Ţeny, které byly motivované třetí osobou, udávají zpravidla blízkého 

člověka. Tato informace je velmi zaráţející, stejně tak, jako fakt, ţe mnoho respondentek 

uvádí, ţe partner případně manţel o práci v sexbyznysu ví a nepřekáţí mu. Finanční 

odměna za práci v sexbyznysu je vysoká a zároveň flexibilní, coţ mnoho klientek povaţuje 

za velké plus. Časová flexibilita spočívá v tom, ţe respondentky nemají přesný čas 

příchodu a odchodu do práce. Nemusí zpravidla pracovat denně. 

Jako přitěţující faktor uvádějí psychický nátlak partnera, coţ je pro mě zaráţející, 

jelikoţ jako lidé bychom měli primárně věřit osobám, které dobře známe. Je zajímavé, ţe 

u partnerů respondentek nehraje roli ţárlivost nebo jiný cit, který by mohl práci 

v sexbyznysu spíše negovat. 

Respondentky (celkem 18) udávají jako motiv práce v sexbyznysu peníze. 

U několika respondentek se objevil motiv peněz a jiný benefit, jako je nadvláda nad muţi, 

seberozvoj apod. Motivace jiná, neţ finanční je spíše ojedinělá. 

Respondentky nejsou zpravidla spokojené se svým osobním ţivotem. Mají pocit, ţe 

sexbyznys vyřeší jejich osobní problémy, coţ se neděje a problémy se často prohlubují. Dá 

se říct, ţe práce sexuální pracovnice není příčinou k sociálnímu vyloučení, to se stává jiţ 

před vstupem. 

Respondentky také udávají, ţe do sexbyznysu vstoupily ve chvíli těţké ţivotní 

situace, jako je odebrání dětí, závislost nebo bezdomovectví. Z průzkumu je patrné, ţe dvě 

respondentky ze skupiny N1 vstoupily do sexbyznysu pro to, aby získaly děti do péče. 

Závislost a tento důvod motivace uvádí taktéţ dvě respondentky ze skupiny N1. Problém 

bezdomovectví se snaţí vstupem do sexbyznysu vyřešit dvě respondentky ze skupiny N1. 

Pouze jedna z respondentek ze skupiny N2 uvádí, ţe sex ji baví a do sexbyznysu vstoupila, 

aby si splnila sen. Dá se říci, ţe více neţ polovina respondentek svoji tíţivou ţivotní 

a sociální situaci chtěla vyřešit rychlým výdělkem v sexbyznysu. 

Z uvedených grafů č. 14 a č. 17 můţeme vidět jak obě skupiny N1 a N2 vnímají 

délku své kariéry. Vidíme, ţe pouze jedna respondentka ze skupiny N2 dodrţela přesně 
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stanovený plán práce v sexbyznysu. Čas strávený prací v sexbyznysu se oproti tomu, co si 

ţeny původně myslely, u některých aţ zdvojnásobil. Při současném pohledu na délku práce 

v sexbyznysu a motiv vstupu můţeme vyvodit, ţe práce v sexbyznysu nedokáţe trvale 

vyřešit tíţivou sociální situaci. Tento fakt je viditelný zejména u respondentek N1, kdy 

ţeny setrvávají v sexbyznysu dlouhá léta a jejich situace se nemění k lepšímu. Jak bylo 

z výzkumu patrné, délka práce v sexbyznysu u ţen, které aktivně placené sexuální sluţby 

poskytují, je 16–20 let. Je to jednou tolik, neţ si ţeny myslely, ţe v sexbyznysu pracovat 

budou. U ţen, které práci v sexbyznysu opustily, je to 5–10 let, coţ také potvrzují 

zkušenosti sociálních pracovnic Rozkoše bez rizika. Z tohoto pohledu se dá říct, ţe ţeny, 

které momentálně aktivně pracují v sexbyznysu, mají delší kariéru neţ ty, které sexbyznys 

jiţ opustily. 

Motiv respondentek k odchodu ze sexbyznysu byl pestrý, u některých jím bylo 

dosaţení cíle, který si při vstupu stanovily. U některých to byla nechuť pracovat 

v sexbyznysu nebo nalezení nového partnera, případně narození dítěte. 

Při srovnávání ţen, které v sexbyznysu pracují a ţen, které svoji kariéru 

v sexbyznysu ukončily, je rozdíl patrný. V empirické části se věnuji srovnání obou skupin 

ţen. Srovnávám několik faktorů, které jsou pro tuto práci nejdůleţitější. Mezi základní 

faktory, které jsem srovnávala, patřilo místo a kraj působnosti, délka práce v sexbyznysu, 

plán délky práce v sexbyznysu, počet dětí, věk respondentek a známka za ţivot 

respondentek. 

Ţeny, které pracují a pracovaly v sexbyznysu, měly představu, ţe půjde o rychlé 

vyřešení jejich situace a rychlý a snadný výdělek. Jak je patrné z rozhovorů, některé 

respondentky, které se nedokázaly s prací v sexbyznysu smířit, mají problémy, které si 

nesou po celý ţivot. 

Ţeny, které přichází o své děti, se s nimi nepokouší navázat vztah a kvůli dětem 

hledat jinou práci. Problémy se kupí a narůstají, ţeny často o děti přichází úplně a pečuje 

o ně někdo jiný. Část ţen o děti pečuje, nicméně zpravidla jiţ před vstupem do sexbyznysu 

problém s péčí o dítě nastal a nová práce měla daný problém vyřešit. Respondentky 

udávají problémové vztahy s dětmi i v dospělém věku. 

Vztahová rovina s rodiči, sourozenci a přáteli je u dvou respondentek špatná. Jedná 

se o ţeny, které rodiče v péči neměli, zemřeli a pečoval o ně někdo jiný z rodiny, nebo 

vyrůstaly v dětském domově. Přátelské vztahy respondentky neuvádějí, pokud se jedná 
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o vztahy na pracovišti, spíše hovoří o konkurenci. Přátele mimo sexbyznysu respondentky 

mají, ale zpravidla svojí práci i před přáteli tají. 

Ţeny, ze skupiny N1 a N2 jsou na výdělku závislé, a tak se stává, ţe pokud zákazník 

naléhá, jsou ochotné porušit pravidla bezpečného sexu. Nátlak od zákazníků je velký 

a častý. V krizové situaci za lákavou finanční nabídku sexuální pracovnice podlehne 

a poskytne nechráněný sexuální kontakt. Dle mého názoru jsou sexuální pracovnice 

edukované o bezpečném sexu, ale pravidlo porušují, jelikoţ se jejich pozice vůči 

konkurenci zlepší. Poskytování sexuálních sluţeb bez kondomu je zákazníky vyţadováno 

a je velmi dobře honorováno. 

Respondentky, které pracovaly v porno průmyslu, jsou oproti běţnému poskytování 

sexuálních sluţeb v nevýhodě. Porno průmysl je specifický v tom, ţe o působení v tomto 

odvětví vzniká filmová stopa, coţ je průkazný materiál, který se dá i po odchodu ze 

sexbyznysu pouţít. Další velké riziko vzniká tím, ţe ţeny pracující v porno průmyslu, 

zpravidla nepouţívají při natáčení ochranné pomůcky jako prezervativy, rukavice apod. 

Proč ţeny opouští sexbyznys, kdo nebo co jim pomáhá tento krok uskutečnit? 

Z průzkumu vyplynulo, je vstup do sexbyznysu bývá dobrovolný (nejčastěji, v 18 

případech jsou uváděny jako důvod peníze), nicméně u více neţ poloviny respondentek je 

k vstupu do sexbyznysu motivoval partner, manţel nebo kamarádka. Tento fakt platí pro 

skupinu N1 i N2.  

Respondentky, které pracovaly v sexbyznysu, se dají rozdělit do dvou skupin. Na ty, 

které byly výrazně spokojené a ty, které spokojené nebyly vůbec. Ty spokojené udávají, ţe 

jim práce v sexbyznysu pomohla k novému ţivotu, jak po stránce vztahové, tak finanční. 

Respondentky, které byly nespokojené, odešly ze sexbyznysu poměrně brzy 

a momentálně jim nezáleţí na tom, jaké povolání budou vykonávat. 

Respondentky uvádějí, ţe k vstupu do sexbyznysu je přivedla krizová situace, kterou 

musely okamţitě řešit, jinak by tuto profesi nevykonávaly. Tento fakt je důleţitý 

i v samotném setrvání v sexbyznysu, které je do jisté míry vynucené situací. Pokud by se 

stalo, ţe by byla jiná moţnost, jak v krátké době vydělat větší objem financí, do 

sexbyznysu by respondentky nevstoupily. 

Respondentky, které pracovaly v sexbyznysu, by ţenám, které v sexbyznysu aktivně 

pracují, poradily, jak pracovat s konkurencí, případně se vyhýbat drogám. Dále jedna 

respondentka sděluje, ţe je potřeba se drţet pouze tančení a sexuální sluţby vůbec 
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neposkytovat. Jedna respondentka také uvádí jako problém svůj vstup do porno průmyslu, 

který ji zkazil celý rodinný ţivot. 

3.7. Diskuse k výzkumu 

Ţeny, které poskytují sexuální sluţby, všeobecně vyvolávají zpravidla ambivalentní 

pocity. Na jednu stranu jsou velice populární. Kauzy různorodých sexuálních pracovnic 

přitahují pozornost médií i široké veřejnosti. Filmografie a literatura pojednává o těchto 

ţenách, ať uţ biograficky či v rovině smyšleného příběhu, patří mezi trháky zábavního 

průmyslu u nás i ve světě. Na druhou stranu skutečné příběhy a případy veřejných projevů 

poskytování sexuálních sluţeb prezentované v médiích v poměrně hojném počtu 

společnost děsí. Jiţ nepřímé symboly ve veřejnosti vyvolávají pocit ohroţení, strachu 

a otvírají mnoho témat. I odborné pojímání sexuální práce a prostituce a s ním spojené 

aspekty jsou nejednotné, vědecké teorie se často rozcházejí a dosavadní pokusy o syntézu 

byly spíše neúspěšné. Ačkoli je tématu sexbyznysu věnován velký zájem, nelze tvrdit, ţe 

by byl jeho předmět po odborné stránce vyčerpán. V tomto ohledu je předloţené výzkumné 

šetření nepostradatelnou součástí celé diplomové práce. 

Cílem výzkumu bylo prozkoumání ţivotní kariéry sexuálních pracovnic zejména z pohledu 

samotných ţen, které poskytují placené sexuální sluţby. Bylo prokázáno, ţe jak skupina 

N1 tak N2 vstoupila do sexbyznysu dobrovolně a za účelem rychlého zisku financí. Vstup 

zpravidla doprovázela jiná osoba, které byla respondentkám blízká. 

Je potřeba přemýšlet nad tím, zda práce v sexbyznysu není poslední řešení pro 

mnoho ţen, které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci. Jak je z výzkumného šetření patrné, 

minimum ţen pracuje v sexbyznysu pro zábavu nebo své vlastní potěšení. Jedná se často 

o zoufalé činy pravděpodobně zmanipulovaných ţen, které nevidí jiné řešení své situace. 

Je moţné, ţe pokud by se problémy řešily včas, mnoho ţen, by do sexbyznysu vůbec 

nevstoupilo a v této profesi by byly pouze ţeny, které si opravdu přejí sexuální práci 

vykonávat. Tato zjištění mohou slouţit jako podnět k tvorbě nových preventivních 

programů a zaměření sociální práce a dalších druhů pomoci na ţeny v tíţivé situaci. 

Podnětem pro další výzkumná šetření by pak mělo být lepší porozumění podstatě 

sexbyznysu a ţenám a do budoucna i muţům, kteří v byznysu pracují. 
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4. Závěr  

V teoretické části se věnuji pojmenování a vymezení pojmů, které jsem během celé 

práce vyuţívala. Dále jsem se zaměřila na sexbyznys a jeho rozdělení dle různých faktorů 

pro tuto práci nepostradatelných, jako jsou druhy a typy sexuální práce a rizika s touto 

profesí spojená. Popisuji motivaci, typologii a kariéru sexuálních pracovnic. Hovořím 

o zákonné úpravě u nás i v zahraničí. V teoretické části jsem se opírala kromě odborné 

literatury také o informace získané praxí v organizaci Rozkoš bez rizika, která mi pro tento 

účel poskytla svá interní data a dokumenty. Rozkoš bez rizika mi tak zprostředkovala 

nezbytné materiály, díky kterým jsem mohla neúplnou teorii tématu sociální problematiky 

sexuálních pracovnic, poskytovaných sociálních sluţeb a specifik práce v sexbyznysu 

obohatit o aktuální a relevantní informace pramenící přímo z praxe. 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala také zdravotním rizikům jako nejvíce 

obávanému neţádoucímu jevu spojeného se sexbyznysem. Byly popsány strategie hovořící 

o nákaze HIV, ale také ty, které vyhodnocují účinnost prostředků prevence. 

V empirické části diplomové práce byly sledovány potřeby, motivy a osobní hranice 

ţen v sexbyznysu. U ţen, které pracují v sexbyznysu, jsem se podívala skrze jejich reflexi 

vlastní situace na to, jak vnímají danou práci, jaká je jejich motivace k práci v sexbyznysu 

nebo motivace k odchodu ze sexbyznysu. Zkoumány přitom byly jednotlivé oblasti ţivota, 

jejich rovina pracovní, vzdělávací a vztahová. 

V diplomové práci jsem identifikovala významné faktory a momenty směřující 

k rozhodnutí pro práci v sexbyznysu, ale také pro změnu v soukromém ţivotě. 

Diplomová práce také zkoumá motiv a bezprostřední impulz vstupu a odchodu 

z profese sexuální pracovnice. Nahlédla jsem na kariéru sexuální pracovnice z pohledu 

ţen, které v sexbyznysu aktuálně aktivně pracují, ale také ţen, které jiţ sexbyznys opustily. 

Provedla jsem srovnání obou těchto skupin. 

Během výzkumné části bylo doloţeno, ţe respondentky, které do sexbyznysu 

vstoupily, byly v nelehké sociální, ţivotní nebo finanční situaci. Dle mého názoru je tento 

impulz ne zcela dobrovolný v širším slova smyslu. Uvědomělý vstup do sexbyznysu by 

tedy zřejmě neměl být způsoben krizí v ţivotě. Ţeny, které se rozhodly pro tuto ţivotní 

kariéru v pro ně neřešitelnou chvíli, si nesou následky po celý ţivot a sexbyznys má dopad 

na jejich jednání i po odchodu z tohoto oboru. 
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Zkoumání pohledu sexuálních pracovnic a jejich představ o délce práce 

v sexbyznysu prokázalo, ţe ţeny setrvávají v sexbyznysu mnohem déle, neţ si při 

samotném vstupu myslely. Tento fakt souvisí také s tím, ţe respondentky obou skupin mají 

pocit, ţe tato práce jejich problém okamţitě vyřeší a mohou ze sexbyznysu svobodně 

vystoupit. Dle výzkumu je patrné, ţe ţeny často v sexbyznysu setrvávají aţ do zásadní 

změny v jejich osobním ţivotě, jako je např. narození dítěte, změna partnera, případně do 

doby, kdy jim věk nebo zdravotní problémy nedovolují práci vykonávat.  

Civilní ţivot u respondentek, které v sexbyznysu aktivně pracují, je zaměřený pouze 

na sexbyznys. U respondentek, které jiţ v sexbyznysu nepracují, je patrné, ţe si zaměstnání 

našly s tím, ţe některé jsou v práci spokojené a některé nikoli. Tento stejný faktor hraje roli 

v péči o děti. Některé respondentky o své děti pečují, nebo pečovaly a některé kontakt 

s rodinou a přáteli ztratily. V partnerském ţivotě je zajímavé, ţe mnoho partnerů a přátel 

ţeny do sexbyznysu motivuje, nebo jim tuto práci doporučilo. Při výzkumu bylo zjištěno, 

ţe některé ţeny jsou, nebo byly v sexbyznysu rády a tato kariéra byla pro ně obohacující. 

U některých měla, nebo má devastující osobní dopady. Práce v sexbyznysu je 

o nastavování hranic a cílů, pokud tento fakt ţena zvládne, můţe pro ni být ţivotní kariéra 

v sexbyznysu přínosná. Pokud to nezvládne, je ohroţena jak ze sociálního a zdravotního, 

tak i osobního hlediska. Nezvládnutá kariéra v sexbyznysu vede k poškození svého 

vlastního ţivota.  

Cílem práce je předloţit relevantní teorie a aktuální poznatky o ţivotní kariéře 

sexuálních pracovnic a rozšířit tato východiska o vlastní výzkumné šetření. Práce toto 

naplnila. Popsala teoretické poznatky z více pohledů a přidala ţivé poznatky o aktuální 

sexuální práci.  
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Rozhovor č.1  

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Karin“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1980“ 

3. Kolik máte dětí? 

„3“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„3“ 

5. Jste samoţivitelka? 

                       „Ne, ţiji s manţelem.“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola s maturitou.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Vdaná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ano“ 

Pokud ano tak jaké?  

„Jsem kosmetička a specializuji se na prodluţování řas.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Uţ od školy dělám kosmetičku, ale 9 let jsem byla na mateřské“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„10let“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Ústecký kraj“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

                    „Vţdy jen vlastní privát.“ 



Rozhovor č.1  

Pracuje v sexbyznysu 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší asi bylo skloubit práci, rodinu a tuto práci. Poté můj intimní ţivot 

s manţelem. Jinak mě ta práce baví a zakládám si na tom být na úrovni a určovat si 

své podmínky.“ 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

 „Ano jsem, moje rodina má nyní vše, co jsme si kdy přáli. A to bych nikdy z běţné práce 

neměla.“ 

15. S čím jste nespokojená?  

 „Teď uţ jsem jen spokojená, srovnala jsem si to sama v hlavě a nestydím se za to.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Vůbec nic“ (smích) 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Mám krásnou rodinu. Obě práce mě baví. Mám vše, na co si vzpomenu. Ţiju si jako 

v pohádce.“ 

 

18. Jakou známku byste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 1 samozřejmě.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Po třetím dítěti bych si pořídila ještě 4. dítě. To jsem nestihla a teď uţ nechci.“ 

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč?  

„Ano“ 

„Ale ještě určitě alespoň 5–7 let budu pracovat, abych zajistila finančně sebe i svoje 

děti.“ 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Pro peníze.“ 



Rozhovor č.1  

Pracuje v sexbyznysu 

 

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Za těch 5–7 let. Nebo aţ vydělám dalších 5 milionů.“ 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Pak uţ asi jen cestování a uţívání si ţivota.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Ţena milionáře.“  

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Normální, ale vţdy jsem věděla, ţe si chci ţít líp a ţe chci ţít jen pro svoji rodinu.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Ano, naši partu z bowlingu.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Vidina lepšího ţivota a nejrychleji a nejpříjemněji vydělané rychlé peníze.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Manţel to vymyslel a celé se mnou zorganizoval.“ 

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Pouze manţel, ostatní si myslí, ţe dělám jen kosmetiku ve svém privátě.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Ohroţovalo by to hlavně moje děti.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Uţ jsem dokázala – jsem dokonalá matka a manţelka.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Ano, procestovat s rodinou celý svět.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Je jiţ splněné – krásná a milující rodina.“ 



Rozhovor č. 2 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Kittynka“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1986“ 

3. Kolik máte dětí? 

„0“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Vdaná.“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne. Ţiví mě manţíleček můj.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Nikdy jsem nemakala a nikdy normálně makat nebudu.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Přes 13 let.“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„V Praze.“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Objíţdím priváty u kluků, takţe kaţdý týden jsem někde jinde.“ 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nic, je to zábava, mám skvělé klienty, kteří mi nosí dárečky, nejtěţší je období, kdyţ 



Rozhovor č. 2 

Pracuje v sexbyznysu 

 

mám menstruaci a nemůţu pracovat, protoţe to mám silné a bolestivé.“ 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

„Moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc.“ 

 

15. S čím jste nespokojená?  

„Kdyţ mi nikdo v jeden den nepřinese ţádné dárečky nebo kytičky. Je to moje 

závislost.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Nevím, fakt nevím.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Princeznovský, růţový.“ 

 

18. Jakou známku byste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 1.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Jen omládnout. A aby po mě nikdo nechtěl, abych měla děti.“ 

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč?  

 „Ne.“ 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Nevím, aţ můj manţílek řekne, ţe máme dost a nebudu muset dělat nic a jen si 

uţívat.“ 



Rozhovor č. 2 

Pracuje v sexbyznysu 

 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Ţádná, zatím.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Princezna.“ (Smích)  

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Ne, jen jsem se nudil a sex mám ráda.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Ano, mám společné s manţelem.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Nuda a chtíč po sexu.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Našla jsem si inzerát.“ 

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Ţivotní poslání.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Nevím a je mi to jedno.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Spíš by to mohlo třeba ohrozit manţela v práci.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Nemuset dělat nic. A aby mě jen někdo rozmazloval.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Svůj růţový pokojíček, růţový MacBook a růţové Porsche.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Já nevím. Asi to, co předtím a moţná být zdravá.“ 



Rozhovor č. 3 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Dorotka“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1976“ 

3. Kolik máte dětí? 

„0“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

          „Ne, ţiví mě manţel.“ (Smích)  

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„ Základní škola“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Vdaná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne. Jsem v invalidním důchodu.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání
 
před vstupem do SB (rok)? 

„Nikdy jsem nic nedělala, nemohla jsem, vţdycky jsem byla hodně nemocná a do 

práce mě nikde nevzali. V roce 1996, kdyţ mi bylo 20 let, jsem začala s prací 

prostitutky, protoţe můj důchod byl malilinkatý a já chtěla taky hezké věci jako 

ostatní.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„23let“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Liberecký kraj.“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Vţdy jen privát.“ 



Rozhovor č. 3 

Pracuje v sexbyznysu 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší jsou moje zdravotní problémy, pokud je hodně práce, bolí mě záda. No jo 

no, nechat si tak zmenšit poprsí bylo by asi líp.“ 

14. Jak jste spokojená s pra 

15. cí v SB? 

„Jo jsem, vypadnu od manţela a s holkama je nám na privátě dobře.“ 

16. S čím jste nespokojená?  

„S těma mýma „kozama“, jako s omičkama se ţije těţko, ale zase mi pomáhají 

vydělávat peníze.“ 

 

17. Kdybyste mohla ve své práci, něco změnit, co by to bylo?  

„Vůbec nic.“ 

18. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Kdybych nebyla takový mrzáček, tak je můj ţivot moc príma.“ 

 

19. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 3 nic není dokonalé.“ 

20. Kdy byste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Vţdy je co zlepšovat a měnit, ale nechci nad tím ani přemýšlet, musíme být 

spokojeni s tím, co je.“ 

21. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč?  

„Ne.“ 

 

22. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 



Rozhovor č. 3 

Pracuje v sexbyznysu 

 

23. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Aţ budu po operaci zad, pak uţ se mi asi nebude chtít vracet.“ 

24. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Zahrádka a pes.“ 

25. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Chtěla bych být šička a umět ušít krásné oblečení.“ 

26. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Nudný, bez přátel a s jedním chlapem, kterého mám doteď.“ 

27. Máte přátelé mimo SB?  

„Jen sousedy, jinak ne.“ 

28. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Touha po tom něco dělat, a ne se jen doma „patlat“ ve svých nemocech a touha po 

penězích“ 

29. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Přes inzerát.“ 

30. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze“ 

31. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Manţel pouze.“ 

32. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Ani nevím.“ 

33. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Uţ ani ne, já jsem fakt spokojená.“ 

34. Máte sny o budoucnosti? 

„Ano, jen grilovat a popíjet kávu na zahrádce a kolem mě by běhal můj pejsek.“ 

35. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Nemít bolesti zad.“ 



Rozhovor č. 4 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Alexandra“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1974“ 

3. Kolik máte dětí? 

„2“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„2“ 

5. Jste samoţivitelka? 

          „Ne, ţiví nás manţel.“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„ Střední škola s maturitou.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Vdaná.“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„No, jak se to vezme, dělám primárně tady u mamky v klubu barmanku a prostituci 

dělám jen okrajově.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Dělala jsem po hotelovce v jedné restauraci provozní, ale pak jsem začala pracovat 

u mamky v klubu a jsem tu nafurt. TVL rok to uţ nevím, asi 93 nebo tak.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Přes 20 let.“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Královéhradecký kraj.“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Jen náš klub Samet.“ 



Rozhovor č. 4 

Pracuje v sexbyznysu 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Já nevím, mně to těţké nepřijde, vyrůstala jsem v tom, ţila v našem klubu s mamkou 

a ségrou a přijde mi to normální.“ 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

„Mně jen vadí, ţe je to furt práce v noci.“ 

15. S čím jste nespokojená?  

„S manţelem, ale je to táta mých dětí - tak drţím hubu a krok.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Uţ být tou hlavní „bordelmama“ já. Mamka by si uţ měla udělat důchod a nechat 

mě to tady řídit.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Velice pestrý.“ (Smích)  

 

18. Jakou známku byste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 1.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Mám dvě úţasné děti, skvělý vztah s mámou a sestrou. Neměnila bych nic.“ 

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč?  

„Ne.“  

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Aţ do smrti budu v našem klubu, neţ naposledy vydechnu.“ 



Rozhovor č. 4 

Pracuje v sexbyznysu 

 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Ţádná, je to rodinný podnik a baví mě to.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Maximálně manţelka nějakého Šejka z Abu Dhabí.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste, například, dluhy?  

„Furt stejný.“ 

26. Máte přátele mimo SB?  

„Ano, spoustu.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Jsem dcera bordel mámy.“ (Smích) „Můj osud byl jasný.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Přes mamku, která mě i sestru podporuje.“  

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Ţivotní poslání.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Ano, všichni, kdo mě znají. „ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Myslím, ţe ne.“  

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Udělat velmi ziskový náš podnik a přitáhnout sem lepší holky.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Barvité sny o podniku, který vzkvétá a je vyhlášený.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Jako můj sen. A také mít zdravé a úspěšné děti.“ 



Rozhovor č. 5 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Nina“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1984“ 

3. Kolik máte dětí? 

„2“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„Ţádné, vychovává je babička (moje matka)“ 

5. Jste samoţivitelka? 

           „No asi tedy ne, kdyţ děti u sebe nemám, ale ţivím se sama“  

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Základní škola“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“  

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne“  

 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Chvilku jsem pracovala v Praze za barem, ale vlastně jiţ od 16 let jsem střídavě na 

ulici a šlapu.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„19 let jsem prostitutka, nedělala jsem to jen chvilku po druhém dítěti, kdy jsem si 

myslela, ţe se o mne postará partner.“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Střídám Prahu a Královéhradecký kraj.“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Nyní privát, ale dříve více v klubech.“  



Rozhovor č. 5 

Pracuje v sexbyznysu 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejhorší jsou dny, kdy nejsou zákazníci, kdy nemám ţádné peníze (na drogy), 

většinou pak hledám nějakou společnost a chodím si povídat se sociální pracovnicí 

do Péče o duševní zdraví. Nerada pracuji také ve velkých kolektivech, ty další 

„krávy“ mě serou, jen se pomlouvají a lţou.“ 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

„Mě ta práce baví, chlapi mě rozmazlují a jsou za to slušný prachy.“ 

15. S čím jste nespokojená?  

„Já ani nevím, jen kdyby někteří „nemrvili“ ceny za sex, pokud choděj holky za nízký 

ceny, tak pak chlapi to vyţadují i po nás.“ 

 

16. Kdyby jste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Být mladší, tak tuhle práci dělat třeba ve Švýcarsku, ale to bych musela umět 

jazyky.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Zkurveně uţ od narození, měla jsem moc přísné rodiče, kteří po mně chtěli výsledky, 

ve 14 letech jsem si našla staršího chlapa, kterého jsem moc milovala a začala s ním 

brát drogy a uţ to bylo. Nejvíc mě mrzí, ţe se nemůţu starat o děti, ţe se nejdřív 

musím zbavit své závislosti na peří a najít normální práci, ale zatím to nevidím moc 

reálně.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„5, propadla jsem a neudělala reparát“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Úplně všechno, měla jsem poslouchat rodiče, hledat si hodný chlapy a nebrat 

drogy.“ 

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč?  

„Ne.“ 

 



Rozhovor č. 5 

Pracuje v sexbyznysu 

 

 

21. Jak často nad odchodem ze SB přemýšlíte? Vůbec, mě ta práce baví a jsou za ni 

„Dobrý penízky.“ 

22. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Pro prachy to je jasný.“ 

23. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Uţ asi nikdy, při práci jednou zdechnu“. 

24. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Jedině moje děti, ale ty mě mají za tetu a nevím, jestli jim chci „kurvit“ ţivot, který 

teď mají u mých rodičů krásný.“ 

25. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Já bych byla rentiérka, jen bych si uţívala a chodily by mi prachy. Měla bych vilu 

v Miami a surfovala „ (Smích)  

26. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Před sexbyznysem byl můj ţivot jak ve vězení, přísní rodiče a jen se učit a makat 

doma. To uţ nikdy…. Moţná proto s tím nikdy neskočím.“ 

27. Máte přátelé mimo SB?  

„Jen mezi feťáky. A to nejsou přátelé „ 

28. Jaký byl přesný moment, impulz ke vstupu do SB?  

„Drogy a potřeba peněz. A mít kde sloţit hlavu.“ 

29. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo, např. kamarádka, partner, …  

„V Praze na ulici si mě vyhlídnul jeden pasák a uţ to bylo.“ 

30. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Jen ty peníze.“ 

31. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Moc lidí….rodina, moji všichni bývalí partneři, v Péči o duševní zdraví, můj 

doktor…“ 



Rozhovor č. 5 

Pracuje v sexbyznysu 

 

32. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Ne, vůbec a je mi to jedno.“ 

33. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Mít se zatraceně líp a mít aspoň své vlastní bydlení." 

34. Máte sny o budoucnosti? 

„Jo jo mám. O té Miami a surfování. To chci moc. Občas, kdyţ jsem nafrčená, tak si 

připadám, ţe tam jsem.“ 

35. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Vţdyť to říkám dokola, být rentiérka a ţít v Miami.“ 



Rozhovor č. 6 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Eva“  

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1978“ 

3. Kolik máte dětí? 

„Ţádné“  

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

Ano, Ne (rodičovská, mateřská)  

Pokud ano, tak jaké?  

„Nemám“  

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Uţ dlouho jsem nikde nepracovala.“  

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Od 18 let“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Praha“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Ulice“  



Rozhovor č. 6 

Pracuje v sexbyznysu 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Stala se mi jedna špatná věc. Jeden zákazník z Německa mě napadl v autě a od té 

doby se bojím. Navíc se s ním soudím a trvá to uţ dlouho.“  

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

„Jsem spokojená, ale pořád nám strach.“ 

15. S čím jste nespokojená?  

 „S tím ţe jsou často zákazníci agresivní. Jinak mi práce jako taková nevadí.“  

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Aby byli zákazníci k nám uctivější a váţili si nás.“  

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Celkem dobrý, řekla bych, ţe se nemám tak špatně jak jiné holky.“  

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Asi 3.“  

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Asi bych se líp chovala ke svému prvnímu příteli. Mám ho dodnes ráda a nebyla 

jsem na něj dobrá.“  

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč 

„Občas mě to napadne, ale moc ne. Nepřemýšlím momentálně nad tím.“  

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Protoţe jsou za to dobré peníze.“  

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„To vůbec nevím.“ 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Ţádná, na ulici jsem si zvykla.“  

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„To vůbec nevím, ale za kasu nejdu ani omylem.“ 



Rozhovor č. 6 

Pracuje v sexbyznysu 

 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„No, nic moc. Jsme z malého města, kde se všichni znají. Matka se rozvedla a vzala si 

jiného chlapa. Bába byla furt nemocná a táta se o nás nezajímal.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Nemám.“  

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Kdyţ jsem měla 18, tak jsme šla poprvé za peníze a zalíbilo se mi to. Natočila jsem 

i porno, ale to se mi nelíbilo, hlavně se to dostalo všude a je to teď problém, i kdyţ to 

bylo před 20 lety.“  

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Jednou jsem dostala peníze za sex a přišlo mi to jako super. Člověk nic moc nedělá 

a dostane peníze. Tehdy to bylo jiné.“  

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze a můţu si chodit do práce, kdy se mi chce.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Ví to celé město, všichni viděli ten film. Celá rodina, spoluţáci, sousedé. A ten můj 

doma. „ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Je to strašné, moje rodina trpí, protoţe se jim všichni posmívají. Dokonce se 

přestěhovali, aby to přestalo.“  

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Chtěla bych, aby ten Němec dostal vězení a já alespoň 10 miliónů odškodnění.“  

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Nemám.“  

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Chtěla bych se vidět s mým prvním klukem a všechno mu to vysvětlit. On bohuţel 

nechce.“  



Rozhovor č. 7 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Klára „ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1983“ 

3. Kolik máte dětí? 

„1“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„Ţádné“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne ţije u otce.“  

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity“  

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

Pokud ano tak jaké?  

„Ne.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Ne“  

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„14 let.“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Praha.“  

12. Kde pracujete?  

„Ulice.“  

 



Rozhovor č. 7 

Pracuje v sexbyznysu 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší je zůstat u toho střízlivá. Myslím jako bez alkoholu.“  

 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

„ Nejsem spokojená, nechci to dělat.“ 

15. S čím jste nespokojená?  

„Asi z celé mé situace, s celým ţivotem.“  

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Nejsem spokojená s kolektivem, prostředím, kde pracuju a pracovními podmínkami. 

Asi i to, aby mě to začalo bavit.“  

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

 (Smích)…. „Je v prdeli. Můj ţivot je naprosto zbytečný.“  

18. Jakou známku byste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„4–“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Všechno, úplně všechno, komplet celej ţivot.“ 

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč 

„Kaţdý den, protoţe to je nechutná práce.“  

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Je to těţký, kdyţ je člověk jednou v tom, tak se valí problémy a je jich víc. A pak uţ 

je to jedno…“ 

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Myslím, ţe nikdy, nebo aţ budu strašně stará a nikdo mě nebude chtít. „ 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Chci ţít normální ţivot, chtěla bych mít syna v péči. Vypadnout z toho prostředí, je 

to prostě hrozný.“ 



Rozhovor č. 7 

Pracuje v sexbyznysu 

 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Mimo prostředí SB. Chtěla bych dělat sama na sebe, ale to nevím co. Ale hlavně, 

abych práci měla.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Taky bída, táta je bezdomovec a bylo to hrozný. Měla jsem dluhy i spousty jiných 

problémů.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Asi jo, takový ty na ulici.“  

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Já myslím, ţe mě to napadlo, jako ţe to jsou rychlý prachy a já jsem je potřebovala, 

a tak jsme to vyzkoušela. Jinak jsem se o tom dozvěděla na ulici od přátel.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Kámoška“ mi řekla, kde dělá a vzala mě s sebou do klubu.“  

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze.“  

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Všichni okolo mě, přátelé, rodina. Syn to neví a otec dítěte to tuší.“  

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Kdyby to věděl otec syna, tak by syna nikdy nedal. Nechci, aby to věděl syn. Vím, ţe 

to by bylo hrozné.“  

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Mít syna u sebe a bydlet v pěkném bytě. Mít hodného chlapa, co mě nebude mlátit 

a tak.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Jo, to víte, ţe jo…o tom jak se z toho dostanu a pojedu se synem na dovolenou. 

A hlavně jak budu šťastná.“  

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Dostat se z toho.“ 



Rozhovor č. 8 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Karolína“  

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1959“ 

3. Kolik máte dětí? 

„0“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola s maturitou“  

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ano“ 

Pokud ano tak jaké?  

„Pracuju jako průvodkyně v Praze.“  

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Pořád aktivně pracuju jako průvodkyně. Umím italsky a anglicky.“  

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Od roku 1989, tedy asi 30 let.“  

11. V jakém kraj pracujete?  

„V Praze.“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 



Rozhovor č. 8 

Pracuje v sexbyznysu 

 

„Dělám sama na sebe, nemám privát, chodím do azýlku pro milence. Inzeruju taky 

sama.“  

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Pracuju v SB jiţ dlouho, vlastně od té doby, co to šlo bez toho, aby se člověk dostal 

do vězení. (smích) Nejtěţší je první zákazník, hrozný je taky strach, ţe se něco stane. 

Od začátku pracuju na vlastní pěst a můţe se stát, ţe mi někdo ublíţí. Proto si 

nevodím zákazníky domů a vţdy pracuju na hotelu. Nechodím ani do auta nebo 

k někomu domů. Jelikoţ to dělám takto, je cena logicky vysoká, aby pokryla moje 

náklady. S tím souvisí i to, ţe nemám tolik kšeftů.“ 

14. Jak jste spokojená s prací v SB? 

„Baví mě být domina, jinak mě sex, jako takový, nebaví. Spokojená jsem tak na 50 %. 

„ 

15. S čím jste nespokojená?  

„Se zákazníky. Neustále po mně chtějí sluţby bez kondomu a vyjednávat o ceně. To 

mě strašně štve a obtěţuje.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Pohled chlapů a jejich poţadavky.“  

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„No, jelikoţ pracuju v sexbyznysu i mimo na sebe a ţiju na volné noze je pro mě 

občas těţké vydělat peníze. Tím pádem si nemůţu dovolit vše, co bych chtěla. 

S rodinou to taky není nic moc.“  

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Asi 3, není to nic hrozného, ale taky ţádná sláva.“  

19. Kdybste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Chtěla bych pracovat jako průvodkyně a do SB nikdy nevstoupit. Nikdy bych uţ 

netočila porno, vůbec se mi to nelíbilo a hlavně se uţ toho nikdy nezbavím.“  

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč 

„Přemýšlím nad tím, kdyţ je chlap na mě „zlej“, uţ toho mám dost a chci s tím 
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Pracuje v sexbyznysu 

 

praštit.“  

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Podle mě to jsou peníze, na které si člověk zvykne. Super je, ţe pracujete málo 

hodin za hodně peněz. Myslím si, ţe holky to i baví flirtovat, domlouvat se a tak.“  

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„To vůbec nevím, asi aţ budu stará nebo nemocná.“  

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Nechci uţ chlapy ani vidět, to je moje motivace uţ to nedělat.“  

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Chtěla bych dělat v kanceláři nebo dělat tlumočnici. Nechci uţ dělat venku a nechci 

dělat v supermarketu nebo tak něco. Ráda bych pracovala s lidmi, ale v klidu.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Rodina nikdy moc nefungovala, matka nás měla sama a otec pil a pak od nás 

odešel. Matka pak pila taky a pije i sestra a její syn. Dluhy ani problémy jsem 

neměla, ono to před rokem 1989 moc nešlo. Ale pak to začalo, chtěla jsem podnikat 

a dostala se do dluhů. Momentálně dluţím asi všude a za všechno moţné. Dluţím za 

byty, ve kterých jsem bydlela, prostory, které jsme měla projaté na masáţe, Dopravní 

podnik, „sociálka“, „zdravotka“, „nebankovky“. Dluţím všude a kaţdému.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Nemám nikoho.“  

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Po komunismu mě začalo lákat to tajemno sexu, tak jsem jednou šla s kamarádem 

za peníze, pak s dalším, a tak to vzniklo.“  

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Tehdy jsem potkala kamaráda v hospodě a ten mi za to nabídl peníze. Pak to řekl 

dalšímu kamarádovi a uţ to šlo. Tenkrát to jinak ani nešlo, internet ještě nebyl a do 

novin to člověk nemohl dát.“  

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze.“  
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30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„No, ví to sociální pracovnice na ÚP v Ţitný a na MČ pro Prahu 6. A ještě vy kdyţ 

sem chodím.“ (Smích)  

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Určitě ano, uţ bych si jako průvodkyně neškrtla, rodina by to nepřijala.“  

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Chtěla bych ţít normální ţivot jako vy. Chtěla bych mít vlastní bydlení, hodného 

chlapa a normální práci.“  

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Jo, mám. Strašně bych chtěla ţivého králíčka. Chodím se na ně dívat do Petcentra 

a jednoho bych si moc přála.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Ţít normálně a chtěla bych, aby se mi dařilo v práci a konečně se z toho dostala.“  



Rozhovor č. 9 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Niki“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1979“ 

3. Kolik máte dětí? 

„Nemám“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„Ţádné“  

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola s maturitou „ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Vdaná“  

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne“  

 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do SB (rok)? 

„Recepční v roce 2015“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„20 let“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„ Zahraničí“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„V zahraničí na privátech“ 
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13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Prozrazení mé anonymity.“ 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

„Dobře. Vybírám si klienty jen ty, co chci a mám za to dost peněz.“ 

15. S čím jste nespokojená?  

„Předsudky ohledně mé práce.“ 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

 „Nic mě nenapadá.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Dobře, mám rodinu, kamarády, peníze.“ 

18. Jakou známku byste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„2“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Ne“ 

20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč 

„Ne, nepřemýšlela. Je to práce, která mi dává peníze.“ 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Dluhy, vysoké finanční nároky, nedokáţou hospodařit s penězi, nereálné představy 

o platech mimo SB. Peníze teď a tady.“ 

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlela.“ 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Zatím ţádná.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Které mi dá 35 tisíc čistého měsíčně“ 
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25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Ne, tuto práci jsem začala dělat jako lehký zdroj peněz. A také proto, ţe mě sex 

baví.“ 

26. Máte přátele mimo SB?  

„Ano.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Fotila jsem pro porno časopis a napadlo mě, ţe by si člověk mohl vydělat i jinak a více 

anonymně a sex mě baví.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Nejdříve jsem fotila pro pánský časopis.“ 

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Ano, jen asi dva lidé z mých přátel.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Nechci to kvůli manţelovi a jeho kamarádům, ale ten to ví.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Nějak vše mám. Za peníze v SB jsem si koupila byt a šetřím si do budoucna, myslím 

na zadní vrátka, jezdím na dovolenou a ţiji normální ţivot se vším všudy. Rodina, 

přátelé.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Asi ţít tak, abych do práce uţ nemusela vůbec.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Být zdravá a šťastná.“ 



Rozhovor č. 10 

Pracuje v sexbyznysu 

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Dominika“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1980“ 

3. Kolik máte dětí? 

„0“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

Ano, Ne (rodičovská, mateřská)  

Pokud ano tak jaké?  

„Momentálně působím pouze v SB. Celý ţivot pracuji ve školství a momentálně práci 

mimo SB hledám. Nicméně, je to pro mne velmi náročné, vzhledem ke zdravotním 

potíţím, jaké mám. Do toho teď řeším de fakto vstup do sexbyznysu, coţ je pro mne 

velmi, velmi náročné! Od září bych ale moc ráda nastoupila na úvazek zpět do 

školství.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do SB (rok)? 

„Druţinářka, chůva.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„1 rok“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Praha a okolí, pracuji jako eskortní společnice.“ 
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12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Escort.“ 

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Vůbec to, ztotoţnit se s tím, co dělám. Ztotoţnit se s tím, ţe jsem kurva, štětka. To 

pro mě bylo a asi stále je to vůbec nejtěţší. 

Jako druhé, moţná vlastně na stejné úrovni, je udrţet hranice. To se týká především 

poskytování sluţeb tzv. „bez“. Chlapi to chtějí, nabízí za to obrovské sumy a já 

peníze potřebuji. Vím, ţe se to nemá! Ale téměř vţdy se nechám ukecat. 

Další hrůzností je, vyrovnat se v eskortu s tím, ţe si chlapi, nejspíš daleko více, 

dokazují svou moc. Ačkoli jsem ţena statné postavy, je to pro mne velmi těţké.“ 

14. Jak jste spokojená v práci v SB? 

 „Sex obecně mám ráda. Práci v SB ráda nemam. Cítím se poníţená, ztrácím svou 

hodnotu, důstojnost. Myslím si, ţe to na mne vidí kaţdý, kdo se na mne jen podívá. 

Jedinou záchranou jsou pak ty peníze.“ 

15. S čím jste nespokojená? 

„S tím ţe to vůbec dělám. Se svou momentální situací. 

S tím, ţe si nedokáţu udrţet hranice a plácám se v tom. 

Sama se sebou.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„To ţe bych to vůbec nedělala. Stydím se sama za sebe.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Špatný“ 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„3 obecně, 5 momentálně“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Nechtěla bych být nemocná. Nechtěla bych mít invalidní důchod, který mi ztěţuje 

jednak moţnost uplatnění se na trhu práce, jednak momentální ţivot, jelikoţ z 8 tisíc 

se dá horko těţko vyţít i bez dluhů, natoţ s nimi.“ 
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20. Přemýšlela jste někdy, ţe skončíte s prací v SB? 

Pokud ano proč 

„Kaţdý den. Je to hnus.“ 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Velký prachy. Ty jsou super.“ 

22. Kdy myslíte, ţe skončíte v SB?  

„Aţ splatím dluhy. Snad.“ 

23. Jaká je Vaše motivace k odchodu? 

„Ta práce je mi protivná. Necítím se v tom dobře ani trochu.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„To, co jsem dělala před tím. Ve školství – to miluji.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Ano, dluhy mám. Ale teď se to změnilo díky zdravotnímu stavu. Nic jiného, neţ 

působit v SB mi nezbylo.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Ano, všichni jsou mimo SB.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Kdyţ jsem si uvědomila, ţe to z normální práce a důchodu nebudu schopna 

splácet.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Jedna holka, kterou jsem oslovila na amatérech. Dala mi pár „rad“.“ 

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Vysoké dluhy.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Jen můj „přítel“ (jsme v otevřeném vztahu) a pracovnice R-R.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Rozhodně. Ve školství bych si dost pravděpodobně uţ ani neškrtla.“ 
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32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Chtěla bych se zbavit dluhů a jednou zaloţit rodinu.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Ano, mám. Představuji si, ţe budu oddluţená a budu mít dítě. Snad se mi to do těch 

43 povede (to je můj strop).“ 

34. Jaké je vaše neječí ţivotní přání?  

„Momentálně – být spokojená, mít svou hrdost a nestydět se sama za sebe.“ 



Rozhovor č. 1N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Máma“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1960“ 

3. Kolik máte dětí? 

„2“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„2 – ale jiţ dospělé, jsem uţ babička“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ano, Celoţivotní.“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Ovdovělá.“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne, jen pro zábavu chodím vypomáhat známým.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Celoţivotní kurva, by se dalo říct.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Slavila jsem 40 let v SB, jsem určitě nejstarší ţijící.“ (Smích)  

11. V jakém kraji jste pracovala?  

„V Královehradeckém.“ 

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Uţ jen s dcerou, vedu klub a nepracuji“ 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţujete za nejtěţší? 

„Práci s lidmi, komunikaci s lidmi, jinak vţdy vše bylo moc fajn. „ 
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14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Vţdy jsem byla a myslím, ţe to bylo to nejlepší, co jsem v ţivotě mohla dělat.“ 

15. S čím jste byla nespokojená?  

„S lidskou komunikací, jinak jsem šťastná důchodkyně.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci, něco změnit, co by to bylo?  

„Asi bych nic nezměnila, kdyţ se ohlídnu za svým ţivotem vţdy vše bylo fajn.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Díky mým dcerám krásný a bohatý na záţitky.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 1.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Ano, podlahy v klubu.“(Smích) „Ne, fakt nic.“  

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

 „Skončila jsem s aktivní prací před 9 lety, důvod byl věk.“ 

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„Přišlo to v mých 50 letech, před tím jsem byla v SB spokojená.“ 

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„To, ţe vím, ţe jsem to někam dotáhla a něco vybudovala. Něco, co má smysl. Něco, 

co jsem mohla předat svým dcerám.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Nikdy jsem měnit nechtěla a neměnila bych.“ 
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25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Z dítěte rovnou do tvrdého světa prostituce.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Spousty, v našem městě jsou snad všichni moji přátelé.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Peníze a chtíč po něčem, co jen tak někdo nedělá.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„To uţ ani nevím, asi nějaká nabídka na taneční zábavě.“ 

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Vţdy to byly peníze a nevšednost.“ 

30. Ví někdo, ţe jste pracovala v SB?  

„Všichni.“ 

31. Myslíte si, ţe Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe jste v SB pracovala?  

„Ne, proč.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Být prababičkou.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Být zdravá a aby moje dcery a vnučky byly zdravé a náš klub prosperoval.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Zemřít s úsměvem na rtech.“ 



Rozhovor č. 2N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Helena Ilona“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1954“ 

3. Kolik máte dětí? 

„1“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„Haha, uţ je dospělý, ale ţije v mém bytě a celý ţivot se mnou ţil.“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ano“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání? 

„Střední škola bez maturity- vyučená švadlena“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav? 

„Rozvedená“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB? 

„Ne. I kdyţ vlastně ano, masíruju.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„1990 jsem dělala ve firmě Pietro Filipi jako švadlena a pak jsem začala s touhle 

prací, potřebovala jsem více peněz pro syna.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„ 29 let jsem prostitutka, teda byla jsem, nyní to uţ tři roky nedělám a jezdím dělat 

pečovatelku do Německa.“ 

11. V jakém kraj jste pracovala? 

„Pardubický.“ 

12. Kde jste pracovala? 

Klub, privát, ulice, jiné, ... 
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„Vţdy jsem dělala na privátu u sebe doma.“ 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší bylo skončit, uznat, ţe jsem stará a nemocná. Jinak já byla královna 

v erotických masáţích a muţi si mě hýčkali. Dříve za to byly luxusní peníze 

a poslední roky uţ to stálo za starou bačkoru.“ 

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Vţdy mě to bavilo, milovala jsem sex a nadvládu nad muţi“. 

15. S čím jste byla nespokojená? 

„Ke konci s penězi a se svým tělem“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo? 

 „Příště bych si více šetřila na důchod a neutrácela tolik.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila? 

„Jen mi na stáří chybí partner a změnila bych i svého syna, měla jsem být přísnější 

a nenechat ho hrát automaty. Vlastně to on mě vycucal ze všech peněz, platila jsem 

jeho dluhy. Ale jinak můj ţivot byl skvělý.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala? 

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) 

„Tak za 2 (jen ta výchova syna mi nevyšla)“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit? 

„Tu výchovu syna.“ 

20.  Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

 „Kolikrát, ale vţdy jsem došla k tomu, ţe to potřebuji, ţe mi to zvedá ego a baví mě 

to.“ Odešla jsem před 10 lety.  

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Moc a peníze. Některý asi pro drogy a dluhy.“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB? 
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„Maximálně po 10 letech.“ 

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Motivace, jestli se to tak dá říct, je zdraví. Mám mnoho zdravotních problémů, 

a hlavně mě bolely záda a nohy, atd.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB? 

„Dělala bych to, co dosud – pečovatelku v cizině, pečovat o staré lidi, takovou 

pečovatelku v domácnosti.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy? 

„Spořádaný, v manţelství, ale neuspokojený. Já byla „ťuťka“, co poslouchala 

manţela a přitom já potřebuju vládnout muţům, být dominantní.“ 

 

26. Máte přátelé mimo SB? 

„No jasan, spousty! Holky od šicích strojů a moje kávičkové kámošky.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB? 

 „Chtíč nadvlády nad muţi a potřeba více peněz.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, … 

„Někde jsem slyšela o erotických masáţích, tak jsem si do novin dala inzerát a klienti 

opravdu volali na pevnou linku a chtěli moje sluţby.“ 

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB? 

                 „Jak jsem říkala ta dominance a peníze.“ 

30. Ví někdo, ţe jste pracovala v SB? 

„Asi dvě kamarádky. Ale myslí si, ţe jsem dělala jen erotické masáţe.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe jste v SB pracovala?  

 „Asi jen dříve, kvůli synovi.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat? 

„V mém věku, moţná přimět syna, aby ţil spořádaný ţivot a abych třeba byla 

babička.“ 
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33. Máte sny o budoucnosti? 

„Ano chatu u lesa a tam svá vnoučata“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání? 

„Samozřejmě, víc zdraví.“ 



Rozhovor č. 3N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Elza“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1976“ 

3. Kolik máte dětí? 

„1 dospělé.“  

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„1 dospělé“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Byla jsem.“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola s maturitou.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Rozvedená“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ano, jsem řidička kamiónu v mezinárodní dopravě. Jezdím hlavně do Španělska.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Dělala jsem gelové nehty a pedikúru.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„8 let“ 

11. V jakém kraji jste pracovala?  

„Středočeský kraj“ 

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Privát, ale vţdy tady na Středočeském kraji.“ 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejhorší jsou vztahy s dalšíma holkama, táhnou úroveň práce dolů, nepečují o sebe 



Rozhovor č. 3N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

a dělají i věci, které nemají. Je to hnus.“ 

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Byla jsem, hlavně kdyţ jsem si dělala na sebe, ale konkurence je velká.“ 

15. S čím jste byla nespokojená?  

„Ted uţ jsem spokojená a moc, mám skvělou práci, kterou jsem chtěla dělat, chystám 

se na své asi 20. tetování. Jen to, ţe jsem nikdy neměla dobrý vztah se synem, mě 

trápí. Hodně brzy se osamostatnil a matku nepotřeboval.“ 

16. Kdybyste mohla ve své práci, něco změnit, co by to bylo?  

„Nic.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Asi za 2, jsem hezká, inteligentní a co chci, to mám.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 2“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Mojí roli matky. Ale asi to tak mělo být.“ 

                  20.  Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

 „Uţ jsem rok venku a je to jako ve snu.“ 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB? 

 „Myslela jsme si, ţe po roce “ 

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Byla ta, ţe jsem zaplatila dluhy, našetřila peníze a udělala papíry na kamión.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Řidička TIRáku.“ 
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25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Dluhy, dluhy a dluhy za to, ţe mě podělali v podnikání, ale o tom mluvit nechci.“ 

26. Máte přátele mimo SB?  

„Ano, ale málo. I kdyţ komunita řidičů kamionů je velká.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Hrozné dluhy a nechtěla jsem ţivořit, kdyţ jsem byla zvyklá na nějaký ţivotní 

standard.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Navedl mě na to jeden klient při pedikúře, říkal, ţe jsem hezká a ţe svým tělem bych 

vydělala majlant.“ 

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Peníze“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Ne nikdo“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe jste v SB pracovala?  

„Ano. Nechci, aby si mě někdo spojoval s většinou těch špín, co tuto práci dělají. Já 

jsem totiţ někdo.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Ano, koupit si vlastní kamión s přívěsem a jezdit Norsko.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Velkou kamionovou dopravu s těmi nejlepšími kamiony.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Být bohatá a za volantem kamionu zestárnout.“ 



Rozhovor č. 4N 
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1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Mia“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1986“ 

3. Kolik máte dětí? 

„1“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„1“ 

5. Jste samoţivitelka? 

           „Ano i ne, ţiji nyní s přítelem.“ 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola s maturitou.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

          „Rozvedená.“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ano, jsem zdravotní sestra, pouze krátce.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Vţdy jsem pracovala ve velkých řetězcích s potravinami jako pokladní.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„4 roky.“ 

11. V jakém kraji jste pracovala?  

„Pardubický kraj.“ 

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Privát a po celou dobu ten samý.“ 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší byl asi první den, kdy nevíte, do čeho jdete, ale musíte do toho jít. Nejtěţší 

to bylo skrývat před svým, nyní bývalým, manţelem, skloubit čas příjezdu „jako 
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z brigády“ s péčí o dítě.“  

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Byla jsem, na privátě, to bylo fajn. Teď jsem ještě více spokojená, protoţe jsem za 4 

roky dokázala to, co jsem si stanovila.“ 

15. S čím jste byla nespokojená?  

„Se svou postavou, na privátě jsem pěkně přibrala  Holky pořád něco pekly 

a vařily.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Nic.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Tak za 3, spoustu věcí jsem posrala, ale dokázala jsem to sama napravit a stát 

znovu na svých nohách.“ 

 

18. Jakou známku byste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 3.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Neţ jsem potkala přítele tak spoustu věcí. Ale teď vím, ţe to tak všechno mělo být, 

abych byla tam, kde jsem teď.“ 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

 „Měla jsem jasný plán. 4 roky, splatit dluh, vystudovat zdrávku a hurááá je to za mnou 

a zvládla jsem to. Skončila jsem v roce 2018.“ 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„Skončila jsem dle mého plánu“(Smích)  
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23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Moje snová práce v nemocnici a teď i můj přítel.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Zdravotní sestřička.“  

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste, například, dluhy?  

„V manţelství, kde vládnul můj muţ. Já se starala o dítě, měla hroznou práci a byla 

jak ťuťka. Pak jsem bratrovi půjčila na sebe peníze od lichváře, aby to nezjistil 

manţel. A tak jsem musela někde začít vydělávat, abych to zaplatila a tím to vše 

začalo.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Ano, ze zdrávky holky a maminky z hřiště.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Dluh u lichváře.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Inzerát, ţe na privát hledají holky, tak jsem do toho šla, nevěděla jsem, kde jinde 

vydělat takové peníze.“ 

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Peníze.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Ne, nikdo.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe jste v SB pracovala?  

„Ano, bývalý manţel by mě zabil a rodiče by se mnou uţ nikdy nepromluvili.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Dokázala jsem dodrţet plán, 4 roky v sexbyznysu, splacení dluhu a vystudovat 

zdrávku.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Ano, vzít si svého přítele a mít další dítě.“ 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Stejné jako můj sen o budoucnosti.“ 



Rozhovor č. 5N 
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1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Říkala jsem si Marcy.“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1986“ 

3. Kolik máte dětí? 

„1“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„1“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity „ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Vdaná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne, jsem na rodičáku.“  

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do SB (rok)? 

„Prodavačka bot Rieker.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„5 let.“ 

11. V jakém kraji jste pracovala?  

„V Praze.“  

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Jeden klub, po celou dobu.“ 
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13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší bylo začít, ten první den a pak uţ to šlo. Občas jsem se na sebe nemohla 

podívat do zrcadla, ale kdyţ jsem drţela peníze v ruce a bylo jich za noc hodně, tak 

mě to přešlo.“  

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Byla jsem, ale věděla jsem, ţe to nedám dlouho.“  

15. S čím jste byla nespokojená?  

„Nespokojená, jen vţdy sama se sebou. S tím, kdo jsem byla a čím jsem mohla být.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Změnit jsem to chtěla a přála si to. A také se tak stalo, našla jsem svoji lásku a ţiju 

ţivot, jaký jsem si přála.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Dřív bych řekla, ţe hrozný, ale všechno špatné je pro něco dobré a nebýt toho, 

nebylo by to, co je teď.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 3, to je průměr.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Teď uţ ne, teď uţ chci být jen dobrá máma a manţelka.“ 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

                 „Skončila jsem v roce 2017, kdy jsem se zamilovala.“ 

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„Skončila jsem, jen co jsem potkala toho nejlepšího chlapa na světě, vysnila jsem si 

ho a on přišel. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby se neobjevil. “ 
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23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Byla to láska.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Manţelka a matka.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Dluhy od bývalého partnera, ale hrozné dluhy, milionové…byla jsem hloupá 

a zamilovaná.“ 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Ano, díky manţelovi.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Peníze a jejich urgentní potřeba.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Napadlo mě to samotnou, nevěděla jsem, jak jinak to řešit.“ 

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Byly to peníze.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Ano, můj manţel a maminka.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Ano, uţ kvůli mé dceři, kvůli její budoucnosti a také by to ohrozilo kariéru mého 

muţe.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Ještě dvě děti a být tak šťastná jako teď.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Sním pořád a přivolávám si tu krásnou budoucnost.“ 

34. Jaké je vaše neječí ţivotní přání?  

„Zdraví, láska a ochrana andělů.“ 



Rozhovor č. 6N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Denisa“  

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1993“ 

3. Kolik máte dětí? 

„5“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„Ţádné.“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Asi ne.“  

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Ţádné, nikdy jsme nedokončila ani základku do konce.“  

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

Pokud ano tak jaké?  

„Nemám, ani jsme nikdy neměla.“  

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do SB (rok)? 

„Nikdy nic, od mlada jsem byla na mateřské.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Pracovala jsme asi 2 týdny v roce 2019.“ 

11. V jakém kraj jste pracovala?  

„Praha.“  

12. Kde jste pracovala?  

„Klub.“ 
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13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Mně se ta práce nelíbila vůbec, všechno bylo hrozné. Ty chlapy jsem vůbec neznala, 

holky se na mě zlobily, ţe jich mám víc, jak jsem byla v klubu nová.“  

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Nebyla jsem, proto jsem hned odešla.“  

15. S čím jste byla nespokojená?  

„S tím, co jsem dělala. Nelíbí se mi „to dělat“ s cizími, ani se mi nelíbí to, co po mně 

chtěli.“  

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

 „Asi abych s nimi nespala.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Jsem strašně smutná z toho, ţe nemám děti u sebe, to mě moc trápí. Ty první dvě 

ani tolik ne, ale ty poslední tři bych chtěla mít u sebe.“  

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„5. je to hrozný, jak jsem dopadla.“  

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Chtěla bych mít děti později, abych se dokázala o ně postarat a koupit jim co chtějí. 

První jsem měla asi ve 14.“ 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

 „Jo, pořád jsem nad tím přemýšlela a jednou jsem odešla a uţ se tam nikdy nevrátím.“  

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Protoţe za noc vydělají i 5.000,-Kč. A to vám nikde jinde nikdo nedá.“  

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„První den co jsem nastoupila.“  

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Chtěla bych dostat děti k sobě, ale to mi sociálka nedá, pokud nebudu mít normální 

práci a byt.“ 



Rozhovor č. 6N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Ráda bych byla s malou dcerou na mateřské.“  

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Dluhy ne, nikdy jsem si nepůjčovala. Nejdřív jsem chodila do školy, pak jsem 

otěhotněla a byla doma s dcerou u rodičů. Pak jsem otěhotněla znovu a byla 

u našich, kteří mi s dětmi pomáhali. Pak jsem se odstěhovala s přítelem, bylo mi asi 

17 a děti jsem nechala u rodičů. Otěhotněla jsem s přítelem a máme spolu další 3 

děti. Dvě starší děti si nechala moje mamka a stará se o ně, další tři mi vzala 

sociálka. Nevím, kde poslední tři děti jsou a hrozně bych je chtěla vidět Myslím, ţe si 

je někdo adoptoval. Potřebovala jsme rychle peníze, abych si mohla pronajmout byt, 

tak jsem šla do klubu.“  

26. Máte přátele mimo SB?  

„Mám pár kamarádek.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Kdyţ mi vzali děti do Klokánku, přítel mi řekl, ţe musíme do Prahy, ţe tu je hodně 

práce. Jenţe mě nikam nevzali a neměli jsme kde bydlet. Jeho vzali na stavbu, ale 

bydlení bylo jen pro něj. Tak mi řekl, ţe mu někdo říkal, ţe tu vydělám, ţe jsem pěkná 

a můţu tu i bydlet.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Přítel mi dal adresu a já jsem přišla a paní majitelka si mě nafotila a vzala mě.“  

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Měla jsem peníze a bydlení.“  

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Jo, přítel a kamarádky.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Ne.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Chtěla bych být dobrá máma.“  

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Jo, ţe budu mít všechny děti u sebe, nebo aspoň ty tři a půjdeme někam na výlet.“  



Rozhovor č. 6N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Mít zase děti, nedokáţu bez nich ţít.“  



Rozhovor č. 7N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Sandra“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1978“ 

3. Kolik máte dětí? 

„2“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„2“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola s maturitou“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Rozvedená“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

 „Ne“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Prodavačka, v roce 2015“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„6 let.“  

11. V jakém kraj jste pracovala?  

„Středočeský.“  

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Klub – tanečnice.“ 



Rozhovor č. 7N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Mě práce tanečnice bavila. Baví mě tanec, postupně to nestačilo, takţe jsem 

poskytovala sluţby. Kolegyně, záviděly mi, ţe jsem hodně hezká.“  

 

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Kdyţ jsem tančila, tak jsem si to uţívala a myslím si, ţe mám co nabídnout. Byla 

jsem v dobrém klubu, ten přechod mi nevadil. Pak jsem si našla stálého partnera 

a odešla jsem.“ 

15. S čím jste byla nespokojená?  

 „Jediné, co mi vadilo, byla závist od kolegyň. Nikdy jsem neměla nouzi o zákazníky, 

a to je štvalo. Vadili mi ještě „socky“ s nimi jsem nechtěla ani mluvit.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Asi bych zůstala jen u tance, ten mě naplňoval. A nikdy bych sexuální sluţby 

neposunula.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Byla jsem u tyče spokojená. Teď mám partnera a jsem taky spokojená.“  

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„3“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Já bych se věnovala cizím jazykům, abych mohla cestovat.“ 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

                 „Tahle práce se nedá dělat dlouho, člověk má toho dost. Skončila jsme v roce 2019.“  

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze, volný čas přes den pro zábavu.“  

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„Hned jak jsem začala poskytovat sexuální sluţby asi po 3 letech v SB “  



Rozhovor č. 7N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Partner.“  

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„To je jedno hlavně uţ nepracovat v SB.“  

 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Jo ty mám taky.“  

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Jo, mám.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Měla jsem potřebu ukázat, co umím. Hrozně ráda se předvádím, přišlo mi to ideální 

spojení.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Kamarád mi řekl.“ 

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Tu potřebu být obdivovaná.“ 

 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Jen ten kamarád, co mi práci dohodil.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Asi jo.“  

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Chtěla bych u tance vydrţet dlouho. Ráda bych to i někoho naučila. Chtěla bych 

ještě do ciziny, asi do USA.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Chtěla bych do USA.“  

 



Rozhovor č. 7N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Chtěla bych zůstat mladá a zdravá.“ 



Rozhovor č. 8N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je vaše přezdívka? 

„Simona“  

 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1981“ 

 

3. Kolik máte dětí? 

„2“ 

 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„2“ 

 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ano“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity“  

 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Rozvedená“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ano, ale to si nechám pro sebe.“ 

 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání, před vstupem do SB (rok)? 

„Prodavačka.“  

 



Rozhovor č. 8N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„3 roky, skončila jsem v roce 2016 “ 

 

11. V jakém kraj jste pracovala?  

„Moravskoslezský“ 

 

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Klub“  

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Já jsem nesnášela chlapy, strašně se mi to protivilo. Začátky byly hrozné, vůbec 

jsem nedokázala mluvit. Měla jsme strach, ţe mě někdo pozná nebo budu nemocná.“ 

 

 

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Nebyla jsem s tou prací spokojená, ale potřebovala jsem peníze. Kdybych nemusela, 

tak to nedělám. Bylo to dno.“ 

 

15. S čím jste byla nespokojená?  

„Já jsem byla nespokojená, jelikoţ tam byla rivalita a nebyla dobrá atmosféra. Vůbec 

jsem nezapadla. Do klubu jsem nechodila ráda. Chodili tam dělníci a já jsem takový 

romantický typ a vţdy jsem chtěla partnera a rodinu a pak jsem skončila v bordelu.“ 

 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Abych nemusela dávat tolik peněz majiteli a platit si sama pití. Nepouštěla bych do 

klubu holky, co braly drogy.“ 

 



Rozhovor č. 8N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Tehdy jsem byla úplně na dně a pak jsem se vlastně nastěhovala ke známému, úplně 

osudová láska to není, ale je hodný na děti. Jsem ráda, ţe mám děti a práci. Myslím 

si, ţe aţ děti vyrostou, bude to lepší.“ 

 

.  

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„4“  

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Kdybych byla lepší ve škole, abych si našla práci, kde bych měla víc peněz. A měla 

bych jiného partnera, který mě jen nevyuţil a neopustil.“ 

 

 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

  

„Skončila jsme v roce 2015, pořád jsem na to v klubu myslela a nebylo mi psychicky 

dobře“  

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze. Také mají problém najít si práci a uţivit děti. Pak si na peníze zvyknou. Pak 

si myslím, ţe to dělají holky, co peníze dávají partnerům. A pak feťačky.“  

 

 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„Myslela jsem si ţe po roce.“  

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Partner, motivace strachu, ţe mě někdo pozná.“ 



Rozhovor č. 8N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„To je úplně jedno, hlavně odejít.“  

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Já jsem šla z DD, byla jsem vţdy s chlapem a vţdy se ke mně choval hnusně. 

A s dětmi uţ to nešlo. Měla jsme hodně dluhů.“  

 

26. Máte přátelé mimo SB?  

„Jo, mám teď holky z práce.“  

 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Já jsem byla úplně zoufalá a neměla jsem ani korunu a neměla jsem z čeho zaplatit 

pokoj.“  

 

 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Kamarádka mi řekla.“  

 

29. Jaké máte důvody pro práci v SB?  

„Peníze“  

 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Jen ta kamarádka, co mi řekla, ať to zkusím.“  

 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Jasně, vzali by mi děti a všichni na vsi by to o mně věděli.“  

 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Jo, chtěla bych se mít dobře, chtěla bych se s dětmi někam podívat. Chtěla bych mít 



Rozhovor č. 8N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

svůj dům.“ 

 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Já se budoucnosti bojím, ţivot jsem si neuţila. Bojím se, ţe zůstanu sama. Pokud 

jsem zdravá, tak to jde.“ 

 

34. Jaké je vaše největší ţivotní přání?  

„Mít pěkný vztah a zamilovat se.“ 

 

 



Rozhovor č. 9N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Maky Flower“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1990“ 

3. Kolik máte dětí? 

„1“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne, jen občas chodím dělat brigádně hostesku nebo promotérku.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do SB (rok)? 

„Modelka.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„5 let a také 3 roky v porno průmyslu. Skončila jsem po 8 letech, asi v roce 2010“  

11. V jakém kraj jste pracovala?  

„Pardubický kraj a Praha, občas výjezdy do Rakouska nebo Švýcarska.“ 

12. Kde jste pracovala?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Střídala jsem to.“ 



Rozhovor č. 9N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší – to je všechno a všechno je nejlepší. Jak kdy a jak s kým.“ 

14. Byla jste spokojená v práci v SB? 

„Nedělala bych to, kdybych nebyla spokojená.“ 

15. S čím jste byla nespokojená?  

„S penězi. Chci, aby se tady daly vydělávat peníze jako v zahraničí.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Moci dál točit porno, ale po tom debilním porodu císařským řezem, mám tak hnusný 

břicho, ţe mě nechtějí.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Normální, nebezpečný, zábavný, ale i smutný.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 3“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Jo, neotěhotnět, mohlo by vše být jinak.“ 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB 

Pokud ano proč?  

 „Po porodu jsem skončila, uţ to nešlo, 2010.“ 

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB 

„O 15 let déle, nebo moţná ještě déle“ 

23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 



Rozhovor č. 9N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

„Nevím, fakt nevím.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Nechci makat, chci jen peníze a uţívat si.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste, například, dluhy?  

„Nudný a o ničem. Tam jsem si uţívala zájem muţů a peněz.“ 

26. Máte přátele mimo SB?  

„Proč, jsou nudní a všední.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Peníze, peníze, peníze a mít se líp.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Známá mě vzala do Švýcarska.“  

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Peníze, peníze a zabít nudu a šeď běţných lidí.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„To je mi u prdele, to je moje věc.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Jo, protoţe by záviděli, kdyby věděli, ţe za to jsou takový prachy.“ 

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Být top prostitukou a mít za sex tak 50 000,-Kč“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Točit filmy v Americe.“ 

34. Jaké je Vaše největší ţivotní přání?  

„Být star, známá a uznávaná.“ 



Rozhovor č. 10N 

Dříve pracovala v SB, nyní jiţ nepracuje v SB  

 

1. Jaká je Vaše přezdívka? 

„Emily“ 

2. Jaký je Váš rok narození? 

„1996“ 

3. Kolik máte dětí? 

„0“ 

4. Kolik máte dětí ve vlastní péči? 

„0“ 

5. Jste samoţivitelka? 

„Ne“ 

 

6. Jaké máte nejvyšší dosaţené vzdělání?  

„Střední škola bez maturity.“ 

7. Jaký je Váš rodinný stav?  

„Svobodná“ 

8. Máte ještě jiné zaměstnání mimo SB?  

„Ne, byla jsem na privátě od rána do večera a vţdy, kdyţ jsem zkoušela k tomu si 

hledat ještě brigády, tak se mi to nevyplatilo.“ 

9. Jaké bylo poslední civilní zaměstnání před vstupem do SB (rok)? 

„Prodavačka oblečení v jednom velkém obchodě.“ 

10. Jak dlouho pracujete/pracovala jste v SB? 

„Asi 3 roky a poslední dva roky intenzivně.“ 

11. V jakém kraji pracujete?  

„Vysočina.“ 

12. Kde pracujete?  

Klub, privát, ulice, jiné, ... 

„Privát vlastní.“ 
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13. Povídejte mi o své práci v SB, co povaţuje za nejtěţší? 

„Nejtěţší je se podívat na sebe sama v zrcadle, ale vím, ţe jinak to nejde. Jsou 

náročné dny, kdyţ přijdou blbečkové nebo oţralí chlapi, ale jsou i hezké dny, kdy 

chodí milí stáláci.“ 

14. Jak jste byla spokojená v práci v SB? 

„Jako asi kaţdý v práci, je to práce jako kaţdá jiná.“ 

15. S čím jste byla nespokojená?  

„S chlapama, kteří si myslí, ţe jsme v tu chvíli jejich majetek a zacházejí se mnou 

hnusně.“ 

 

16. Kdybyste mohla ve své práci něco změnit, co by to bylo?  

„Mít tu moţnost si vybírat.“ 

17. Kdybyste měla ohodnotit svůj osobní ţivot, jak byste jej hodnotila?  

„Kdybych se narodila v jiné rodině, mohlo být všech jinak. Ţivot k přeţití.“ 

 

18. Jakou známku by, jste si za svůj ţivot dala?  

(jako ve škole 1 = nejlepší, 5 = nejhorší)  

„Za 4.“ 

19. Kdybyste se podívala na svůj dosavadní ţivot, chtěla byste něco změnit?  

„Narodit se jinde, studovat a ţít kvalitnějším ţivotem.“ 

20. Kdy a proč jste skončila s prací v SB? 

 „Neustále jsem nad tím přemýšlel, aţ jsem to ze dne na den udělala, bylo to v roce 

2015“ 

 

21. Proč si myslíte, ţe ţeny v SB setrvávají a neodcházejí? 

„Peníze.“ 

22. Kdy jste si myslela, ţe skončíte v SB?  

„Říkala jsem si, ţe maximálně rok.“  
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23. Jaká byla Vaše motivace k odchodu? 

„Normální ţivot, normální partnerský vztah.“ 

24. Jaké by mělo být vaše zaměstnání, abyste odešla ze SB?  

„Cokoliv normálního.“ 

25. Jaký byl Váš ţivot před vstupem do SB? Měla jste například dluhy?  

„Nejšílenější, umřeli mi rodiče, ujala se mě teta se strýcem a ten mě zneuţíval. V 18 

letech jsem utekla a ocitla se na ulici bez peněz. Jediné. co mě zachraňovalo, byly 

drogy.“ 

26. Máte přátele mimo SB?  

„Moc ne, snaţím se jim vyhýbat, všichni to byli špatní lidé.“ 

27. Jaký byl přesný moment, impulz k vstupu do SB?  

„Noci na ulici bez jídla. Byla zima a potřebovala jsem peníze.“ 

28. Jak jste se do SB dostala? Pomohl Vám někdo kamarádka, partner, …  

„Našla jsem si inzerát.“ 

29. Jaké jste měla důvody pro práci v SB?  

„Pokusit se vydělat si na budoucnost.“ 

30. Ví někdo, ţe pracujete nebo jste pracovala v SB?  

„Nevím a nechci na to ani myslet, nejdůleţitější lidé v mém ţivotě jiţ neţijí, takţe je 

to jedno.“ 

31. Myslíte si, ţe by Vás ohroţovalo, kdyby někdo věděl, ţe v SB pracujete?  

„Nevím, nikdy jsem na to nemyslela“  

32. Je něco, co byste chtěla v ţivotě dokázat?  

„Dodělat školu a ţít normálně.“ 

33. Máte sny o budoucnosti? 

„Můj sen je normální ţivot.“ 

34. Jaké je vaše neječí ţivotní přání?  

„Narodit se znovu a ţít líp.“ 
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