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Abstrakt (česky) 

 

Práce má za úkol prozkoumat každodenní prožívání žen, které se živí indoor prostitucí. 

Cílem bylo poznat jejich prožívání, jak vnímají jednotlivé aspekty své práce a jaká je jejich 

každodenní realita práce prostitutky. Tato práce se liší od ostatních výzkumů tím, že v ní na prostituci 

nenahlížím jako na patologický jev nebo sociální deviaci, ale zaujímám liberální postoj, který se 

shoduje s proudem liberálního feminismu. Teoretickými východisky práce jsou sociální 

konstruktivismus a post-strukturalismus. Výzkum je založen na kvalitativní metodologii, konkrétně 

na epizodickém rozhovoru a tematické analýze. Ve výpovědích participantek se objevovala témata 

svobody, peněz, empowermentu, prožívání sexuální slasti i vztahu ke klientům, psychické náročnosti 

práce a také osobní popisy prožívání jejich zkušeností s touto prací.  

 

Abstract (in English): 

 

This diploma thesis deals with the everyday experiences of women who work as indoor 

prostitutes. This research aims to discover how they experience different aspects of their work and 

what their lived experience is comprised of. The thesis differs from other studies from a field of 

prostitution – prostitution, as dealt with in my thesis, is not approached as pathology or social 

deviance. Instead, my approach is congruent with liberal feminism, in which prostitution is viewed 

as a place of freedom. The theoretical approach is based on social constructivism and post-

structuralism, qualitative methodology, specifically episodic interview and thematic analysis. 

Several themes were discovered in participants’ interviews, namely: freedom, money, empowerment, 

experiences of sexual pleasure, and their relationships with customers, descriptions of a job as 

psychologically demanding and different personal experiences with a job. 
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1. Úvod  
 

Na téma prostituce bylo publikováno značné množství odborné literatury a bylo 

provedeno mnoho výzkumů, z nichž většina čerpá výsledky z pouliční (outdoor) prostituce 

nebo od žen - prostitutek, které se ocitnou ve vězení, případně v lékařské péči, kam se dostanou 

většinou z ulice. Ačkoliv jsou takovéto výzkumy potřebné, nelze dle nich generalizovat celé 

nahlížení na prostituci. Wietzer (2005) upozorňuje na to, že mezi pouliční prostitucí a ostatními 

typy prostituce (klubová nebo eskortní - indoor) existují velké rozdíly. Pouliční prostituce je 

velmi odlišná od ostatních forem a poznatky z výzkumů pouliční prostituce nejsou uplatnitelné 

v ostatních typech a prostředích (Benoit et. al, 2017). 

Vzhledem k tomu, že mám několikaletou zkušenost z prostředí erotického byznysu, 

rozhodla jsem se ve své práci přiblížit prožívání žen, které se indoor prostitucí živí. Díky mé 

zkušenosti s prostředím sexbyznysu zaujímám k prostituci liberální pohled, který do značné 

míry ovlivnil podobu této práce. Zatímco většina výzkumníků přichází do tohoto prostředí 

zvenčí a mnohdy bez jeho znalosti, jsou v něm cizím prvkem. Do tohoto prostředí si s sebou 

většinou přinášejí stereotypní očekávání, skrz které poté interpretují výsledky, a tím nabízí 

pouze další stereotypizující poznatky. Mojí výhodu spatřuji nejenom ve znalosti prostředí, ale 

také ve znalosti žen-participantek, které se v něm pohybují. Za několik let jsme si k sobě 

vybudovaly vztah, díky kterému se spolu můžeme bavit daleko otevřeněji a svoji volbu živit se 

erotikou přede mnou nemusí obhajovat nebo legitimizovat. Před výzkumníkem přicházejícím 

z vnějšího prostředí totiž mohou mít participantky pocit, že by svoje rozhodnutí naopak 

obhajovat měly, jelikož předpokládají, že si o jejich práci myslí to stejné jako většina 

společnosti. Tento princip zmiňuje Plummer (1995) – lidé mají často potřebu legitimizovat 

určité způsoby chování (obzvlášť pokud nejsou sociálně oceňované) a k vyprávění svého 

příběhu člověku zvenčí používají naučené skripty vyprávění. Můj dlouhodobý kontakt 

s participantkami mi poskytl možnost se těmto předpřipraveným skriptům vyprávění vyhnout 

a lépe zjistit, jaká je jejich osobní zkušenost.  
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1.1 Myšlenkový koncept a cíle práce  
 

Prostituce byla dlouhou dobu v sociologii primárně pojímána jako patologie a sociální 

deviace a až v posledních letech se objevuje také obraz prostitutky jako pracující ženy a 

prostituce začíná být vnímána jako jeden z další z druhů povolání (Hobson 1990). Patologické 

a deviační pojetí prostituce vyplývá z toho, jak společnost nahlíží na sexualitu, jak je zvyklá ji 

používat a jaké má od ní očekávání. Tato přesvědčení a očekávání jsou vtisknuta do diskurzů, 

které sexualitu obléhají a které ovlivňují i pojetí prostituce v dané společnosti. Prvním krokem 

v této práci je tedy určitá dekonstrukce našich přesvědčení ohledně sexuality. Abych se mohla 

od těchto normativních pojetí sexuality distancovat, je nutné udělat krok zpět a podívat se, jak 

tyto diskurzy vznikly a s čím sexualitu, a tím pádem i prostituci, spojily.  

Prostituce je stále velmi nekriticky přijímaná jako deviace od normy, jelikož prodej 

ženské sexuality se vylučuje s mnohými diskurzy, které naše společnost uznává (sexualita jako 

součást partnerského vztahu, jako odraz genderových norem, jako způsob reprodukce, jako 

odraz morálky i jako způsob obchodu). Důležitými východisky této práce jsou tedy sociální 

konstruktivismus a post-strukturalismus, které dekonstruují původní významy a přináší tak 

možnost se odpoutat od tradičních přesvědčení. Díky této dekonstrukci se bude nabízet otázka, 

zda-li je prostituce opravdu patologií nebo jsme ji my jako společnost, tuto vlastnost přisoudili.  

Cílem této práce nebude apriori přistupování k prostituci jako k něčemu patologickému, 

ale pokouším se na ni podívat pohledem žen, pro které představuje každodenní realitu. Ve své 

práci se tak nezaujímám patologizující přístup – nezkoumám, kde se v ženách „vzala 

prostituce“, nezkoumám jejich život „před“ prostitucí a nesnažím se zjistit, jaké mají plány, 

„až“ se jí jednou přestanou živit. Zajímá mě jejich zkušenost s prací v prostředí sexbyznysu, co 

si s touto prací spojují a jak ji prožívají.  

 

 

1.2 Struktura práce  
 

Na začátku teoretické části vymezuji právní úpravu prostituce a odlišuji ji od obchodu 

s lidmi, který je s ní často zaměňován. Zároveň ukazuji tři přístupy ke státní regulaci prostituce. 

Tato část slouží spíše k zorientování se v současné situaci týkající se prostituce a také 

k demonstraci toho, jak si s ní stát často „neumí poradit“.  

V další části této práce zmiňuji myšlenková paradigmata, která používám: těmi jsou 

post-strukturalismus a sociální konstruktivismus, díky kterým můžeme na přesvědčení a 

představy o sexualitě a prostituci nahlédnout kriticky.  
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Za touto částí následuje kapitola Konstrukce prostituce, ve které srovnávám dvě 

historická období a pojetí prostituce. Postava prostitutky v každém z nich byla/je jiná díky 

odlišným pojetím sexuality ve společnosti. V této kapitole také uvádím, jak se v 18. a 19. století 

postava prostitutky pomalu utvářela až do dnešní podoby.  

V kapitole Současné diskurzy sexuality ukazuji, jak vznikla současná podoba sexuality 

a jakou roli v ní hrálo křesťanství a poté medicína. V této části jsou nastíněny diskurzy, které 

jsou (dle normativního přesvědčení) v protikladu s prostitucí. Jelikož v našem diskurzu je 

pouze určitý typ sexuality pojímaný za přirozený, obracím se k myšlenkám sociálního 

konstruktivismu a ukazuji, že pravidla a očekávání týkající se sexuality byla vytvořena sociálně. 

Prostituce tak nemůže být přirozeně patologickou a ne-přirozenou, pokud pravidla a normy 

sexuality zavedla společnost.  

Závěrečná pasáž teoretické části se zabývá feministickými pohledy na prostituci, která 

je na jedné straně radikálními feministkami označovaná za potvrzení podřízenosti žen mužům, 

na straně druhé, optikou liberálního feminismu, je vnímána jako místo, kde může žena 

svobodně nakládat se svojí sexualitou. V této kapitole tak můžeme srovnat dvě současné 

(nikoliv jediné) varianty konstrukce prostituce, na kterých lze vidět, jak změna ideologické 

pozice může měnit významy prostituce.  

V empirické části se zaměřuji na zkušenost žen s prací v sexbyznysu – na jejich zážitky 

a prožitky, jaký význam této činnosti přikládají (jestli vůbec nějaký) a jak ji prožívají. K tomuto 

účelu jsem využila kvalitativní metody výzkumu. Jako hlavní dva nástroje pak používám 

epizodický polostrukturovaný rozhovor a tematickou analýzu. Prostřednictví tematické analýzy 

se snažím objevit témata, která souvisí s každodenní zkušeností žen s prací v sexbyznysu. 

Důležitou kapitolou je také reflexivita a limity, ve kterých spojuji moje myšlenkové paradigma 

s výsledky práce. Za nimi následuje diskuze, kde shrnuji výsledky práce a závěr.  

  

2. Teoretická část  
 

2.1 Právní rámec  
 

Prostituce není podle současné právní úpravy (k datu 10. 12. 2020) ani povolena, ani 

zakázána, jelikož neexistuje dosud žádný právní předpis, který by definoval jak prostituci, tak 

její provozování. Dle logiky Ústavy, která říká že „Každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ (Čl. 2 odst. 4 Ústava ČR), je tak 
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prostituce povolena, jelikož není zakázána. Ti, kdo poskytují placené sexuální služby tak 

nemohou být za tuto činnost trestně stíháni. Zároveň ale osoby pracující ve sféře placených 

sexuálních služeb jsou vyloučeni z živnostenského podnikání, jelikož živnost není „nabízení 

nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.“ 

(Mitlöhner, 1999, s. 98).  

Ačkoliv prostituce právně neexistuje a jedinci za ni nemohou být trestáni, trestně 

postižitelné jsou některé jevy, které s prostitucí mohou souviset. Zákony, které postihují osobu 

prodávající sexuální služby, jsou zákon o potírání pohlavních nemocí (§ 155 trestního 

zákoníku) a zákon o prostituci ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190 trestního zákoníku). Trestně 

postižitelné jsou také činy páchané na osobách prodávajících sexuální služby. Těmi jsou 

například kuplířství (§ 189 trestního zákoníku), zavlečení (§ 172 trestního zákoníku), 

obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), omezování osobní svobody (§ 171 trestního 

zákoníku) nebo ohrožování výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku).  

Na území České republiky je prostituce možné regulovat na základně vyhlášek územně 

samosprávních celků, k čemuž jim dává pravomoc článek 8 Ústavy ČR. Obce mají možnost 

plošného nebo částečného zákazu prostituce vykonávané na veřejnosti dle ustanovení § 10 

písm. b) zákona o obcích. Ta stanoví, které činnosti narušují veřejný pořádek nebo jsou 

v rozporu s dobrými mravy a v jakých místech a čase je lze či nelze vykonávat. Toto ustanovení 

se týká pouze veřejné prostituce, nevztahuje se na vznik a umístění erotických podniků na 

území obcí. Nařízení ale mnohdy nefunguje. Např. zastupitelstvo hlavního města Prahy od 1.1. 

2008 plošně zakázalo nabízení placených sexuálních služeb na veřejných prostranstvích na 

celém území Prahy (Poláková, 2008). I nadále však v Praze existují místa (Karlovo náměstí, 

Palackého náměstí nebo horní polovina Václavského náměstí), kde lze běžně potkat osoby 

nabízející placené sexuální služby.  

Některé obce se vedle postihování pouličních sexuálních pracovnic zaměřily na 

odrazování zákazníků od poptávaných sexuálních služeb a zveřejňují například automobily 

zákazníků nebo těm, kteří využili služeb, zasílají dopisy s výzvou k dostavení se k přestupkové 

komisi (Černý, Holeček, 2008; Zimmelová, 2009). Vedle explicitní stigmatizace a 

kriminalizace zákazníků, některá města volí cestu stigmatizace samotných sexuálních 

pracovnic. Tímto směrem se rozhodlo vydat město Chomutov a umístit po městě 16 tabulí, na 

kterých je zobrazena žena a vedle ní text: „Nabízím: syfilis, kapavka, HIV.“  (Kassal, 2010).  
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2.1.1 Abolice  

 

Přístup k prostituci, který je uplatňován v České republice, se nazývá aboliční – není 

tedy ani legalizována, ani stíhána a jsou postihovány jen kriminální jevy, které prostituci 

doprovází. I aboliční přístup se snaží o snížení výskytu prostituce, nepoužívá k tomu ale tvrdou 

represi – snaží se o boj s prostitucí, ne s prostitutkami. Premisou aboličního hnutí bylo, že 

prostituce je projevem mravní a hmotné bídy a pokud jim bude zabráněno, zmizí i prostituce. 

Z tohoto důvodu mělo hrát velkou roli vzdělávání, mravní výchova a odstranění sociálních 

rozdílů mezi lidmi (Lenderová, 2002).  

Aboliční přístup byl v ČR zaveden v roce 1922 přijetím zákona 241/1922 Sb. z. o 

potírání pohlavních nemocí. Charakteristické pro tento přístup je zakázání nevěstinců a 

prosazování tvrdých trestů za jejich provoz. Prostituce je v tomto režimu tak spíše trpěna a jsou 

jí vytyčovány podmínky – odsouvání z veřejných míst, zákaz prostituce v okolí škol nebo 

církevních zařízeních (Lenderová, 2002). Tento přístup se vyskytuje i v dalších zemích jako je 

Velká Británie, Francie nebo Španělsko (Lenderová, 2002).  

 

2.1.2 Reglementace 

 

Druhý z přístupů k prostituci je reglementační – jedná se o regulaci prostituce státem. 

Prostituce je vnímána jako „nutné zlo“, tudíž jsou stanovena pravidla spolu s kontrolami 

„hlídajícími“ prostituci. V rámci reglementačního přístupu jsou osoby poskytující sexuální 

služby za peníze nuceny se registrovat a taktéž podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. 

Jednotlivé místní předpisy pak vymezují, na jakých místech a jak lze prostituci provozovat 

(Lenderová, 2002). 

 V ČR tento přístup přetrvával v letech 1852 - 1922. Prostitutky se musely registrovat na 

úřadech a dodržovat pravidelné měsíční prohlídky, od 60. let 19. století jim byly vystavovány 

zdravotní knížky. Vedle zdravotní kontroly byla také prostituce pod policejním dohledem, díky 

kterému mělo dojít k regulaci trestné činnosti (Lenderová, 2002). 

 Tento přístup lze dodnes najít v Německu, Rakousku a Holandsku. Pro zavedení tohoto 

přístupu byl argument, že v jiných legálních režimech nejsou prostitutky chráněny zákonem, 

čímž jsou vůči ostatním pracujícím diskriminovány. Tento systém má ovšem několik trhlin.  

Jako příklad lze použít kontraproduktivnost zdravotních prohlídek – vzhledem k inkubačním 

dobám jednotlivých sexuálně přenosných nemocí dokáže aktuální test odhalit jen to, zda žena 
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nebyla zhruba před třemi měsíci nemocná. Tyto testy poskytují iluzi falešného bezpečí, a tak se 

zároveň s tím i dramaticky zvýšila poptávka po rizikových službách (Šídová et al., 2013).  

 

 

2.1.3 Prohibice  

 

Prohibiční přístup volí strategii represe – prostituce je zakázaná a osobám, které se na 

ní podílejí, hrozí trestní postih. Ačkoliv restrikce prostituce k jejímu odstranění nevede 

(Carrasquillo, 2014), v některých státech je tento přístup stále uplatňován (Lenderová, 2002). 

Represivní přístup má dvě podoby: v prvním přístupu je prostituce nezákonná a osoby ji 

poskytující jsou stíhány (USA s výjimkou některých částí státu Nevada, dále Bělorusko a 

Pákistán), v rámci druhého přístupu je prostituce nezákonná, ale osoba ji vykonávající zůstává 

beztrestná a trestný čip páchá její klient (Švédsko, Norsko, Island). (Lenderová, 2002). 

Důvodem při prosazování tohoto přístupu je domněnka, že prostituce je forma násilí 

vůči ženám, represe sníží podíl pohlavních nemoc a znesnadní nucenou prostituci a obchod 

s lidmi. Důsledky represivního přístupu v praxi jsou však jiné. Zákon nutí ženy se schovávat 

před zákonem (například některé prostitutky u sebe nenosí kondomy, aby proti nim nemohly 

být použity jako důkaz jejich práce (Lutnick and Cohan, 2009), žena je ve své pozici 

znevýhodněná vůči zákazníkovi, jelikož její chování je to, které je nezákonné.  

 Pokud se podíváme na model, ve kterém je kriminalizovaný zákazník, ten má své 

zápory také. Někteří zákazníci, speciálně ti, kteří nechtějí riskovat problémy se zákony, 

přestanou placené erotické služby vyhledávat a zůstávají jen ti, kterým tolik problém se 

zákonem nevadí. Ženy, kterým se tím sníží potenciální množství zákazníků, ale jejich výdaje 

zůstávají stejné, jsou nuceny přijímat zákazníky, které by jinak odmítaly. Snížením počtu 

zákazníků tak může vést k tomu, že se ženy budou pouštět do rizikovějších kontaktů nebo 

praktik, aby si vydělaly (Mac & Smith, 2018). Prohibiční přístup ovlivňuje životy žen nejenom 

v práci, ale také v osobním a v rodinném životě. V roce 2013 rozhodl ve Švédsku soud vedený 

s mladou matkou Jasmine o tom, že práce v sexbyznysu je důkazem toho, že ženy neví, co je 

pro ně nejlepší – i přes výpovědi Jasmine soud neuznal práci prostitutky jako flexibilní činnost, 

díky které měla dostatek financí a času a mohla se starat o své malé dítě, ale jako prostředek, 

kterým si škodila (Gee, 2013 in Mac & Smith, 2018).  
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2.1.4 Prostituce versus obchod s lidmi  

  

Na tomto místě je užitečné krátce odlišit prostituci od obchodu s lidmi. Ačkoliv se tyto 

dvě oblasti v médiích překrývají a často jsou zaměňovány, neznamenají totéž. Obchodování 

s lidmi lze chápat jako „přemisťování lidí pomocí nátlaku za účelem vykořisťování“ (Šídová et 

al., 2013). Obchod s lidmi zasahuje do oblastí jako je zemědělství, řemeslná výroba, lesnictví, 

těžařství nebo úklidové práce. Část obchodu s lidmi ale opravdu probíhá v prostředí sexbyznysu 

– nejčastěji se jedná o ženy, které pochází z chudších zemí, nicméně obchod s lidmi může 

pobíhat i v rámci jedné země (Wietzer, 2014).  

 Ačkoliv se tedy překrývají, obchod s lidmi není zástupným pojmem pro prostituci. 

Nelze zavírat oči před nucením člověka k jakékoliv práci, nicméně spojování prostituce a 

obchodu s lidmi viktimizuje tu část žen, které se pro vstup do sexbyznysu rozhodly samy a 

nebyly do něj zavlečeny.  

 

 

2.2 Sociální konstruktivismus  
 

Sociální konstruktivismus (Berger & Luckmann, 1999) vychází z toho, že svět se 

sestává z nekonečně realit. Tyto reality nejsou univerzální, liší se od sebe, jelikož jsou výtvorem 

lidských myšlenek a činností. Lidé žijící v těchto realitách je však za objektivní považují a 

zároveň je udržují reálnými. 

Člověk se nerodí jako člen společnosti, ale je do ní zasvěcován. Jedinci v průběhu 

zasvěcování ostatní definují jeho situace a tyto definice mu jsou prezentovány jako objektivní 

realita. Jedinec si poté tyto výklady internalizuje a díky nim začíná chápat okolní svět a rozumět 

ostatním lidem. Úplné začlenění člověka do společnosti pak představuje socializace, kdy se 

jedinec naučí role, normy a požadavky, která které na něj klade jeho společnost. Úspěšný proces 

je takový, kdy je dosaženo velké míry symetrie mezi subjektivní realitou jedince a objektivní 

realitou společnosti.  

Tento soubor objektivní reality byl ale vytvořen lidmi. Sociální řád, kulturní a 

psychologické formace jsou produktem lidské činnosti. Aby zůstaly zachovány, je zapotřebí 

institucionalizace. Instituce vznikají díky habitualizaci, která zajišťuje, že určitá činnost nebo 

významy nemusí být definovány krok za krokem znovu a znovu, ale že o nich již existuje 

soubor vědění a mohou tak být vykonávány stejným způsobem bez většího úsilí nebo 

zpochybňováním již zavedeného. Habitualizované činnosti jsou typizované a jsou dostupné 

všem členům společnosti. 
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Habitualizované činnosti základem institucí. Instituce stanovují jednotlivé postupy pro 

jednotlivé činnosti a lidé tyto postupy následovně přijímají i přesto, že nemají zkušenost se 

situací, během které k institucionalizaci určitého postupu došlo. Instituce jsou považovány za 

objektivní a jedincům společnosti se tak jeví jako naprosto zřejmé a přirozené. Nad jedincem 

mají donucovací moc, jelikož k nejdůležitějším institucím jsou připojeny i kontrolní 

mechanismy. Instituce v průběhu dějin bývají zvěcněny, tj. zapomínáme, že kdysi byly 

vytvořeny člověkem. Místo toho je jim přisouzen ontologický status nezávislý na lidské 

činnosti. 

K přenosu hodnot institucí mezi lidmi (i napříč generacemi) slouží jazyk – mechanismus 

jazyku uchovává koncepty, díky kterým dokážeme porozumět sobě i světu okolo sebe. Jazyk je 

nezbytný pro pochopení každodenní reality. Zároveň skrz jazyk svoji zkušenost 

objektivizujeme – jazyk typizuje lidské zkušenosti, třídí je do (pro jedince i pro ostatní) 

smysluplných kategorií, a tak stvrzuje existenci řádu, ve kterém moje zkušenost má význam. 

Nejdůležitějším způsobem udržování reality je tak konverzace, jelikož neustále udržuje, 

formuje a rekonstruuje každého subjektivní realitu.  

Vzhledem k tomu, že se některé reality stávají objektivními a jiné alternativními, nabízí 

se otázka, jak k tomuto procesu dojde. Berger a Luckmann (1999, str. 109) odpověď shrnují do 

této věty: Kdo má větší klacek, má větší šanci prosadit svou definici reality. Aby teoretické 

východisko mojí práce bylo kompletní, je zapotřebí využít teze post-strukturalismu, která 

objasňuje, jak ve společnosti působí systémy moci (které vytvářejí upřednostňované reality) a 

zároveň nabízí metodu, jak se od těchto realit distancovat.  

 

 

2.3 Post-strukturalismus  
 

Post-strukturalismus zkoumá funkci a důsledky struktur a vzorců pravidelnosti ve 

společnosti (Zábrodská, 2009). Tyto struktury a vzorce jsou poté základem pro sociální realitu 

(St. Pierre, Pillow, 2000 in Zábrodská, 2009). Post-strukturalismus jako směr není homogenní, 

ale skládá se z různých teoretických východisek, nicméně cílem post-strukturalismu jako celku 

je vždy „otevírání alternativních prostorů žitelnosti, a to jak na úrovni teoretických konceptů, 

tak na úrovni každodenního života“ (Zábrodská, 2009). K tomu je zapotřebí dekonstrukce 

našich přesvědčení a pravd.  

Naše přesvědčení totiž nevychází z povahy jevů, ale formují se díky diskurzům. 

Diskurzy jednak zviditelňují ty objekty, které jsou vhodné zájmu (například sex), jsou zdrojem 

pravdy o těchto objektech (sex je zdrojem naší identity) a poté určují, jak by tyto objekty měly 
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být správně využívány a jak bychom je měli chápat. Moc a vědění dle Foucaulta (2003) jsou 

vzájemně propojené – díky vědění lze získávat moc a díky moci lze ustanovovat vědění. Moc 

ale není něco, co je nad společností a co do ní sestupuje, je to síť vztahů, skrz kterou se jednotliví 

členové společnosti pohybují. Moc jedince kategorizuje, vytváří jeho individualitu a identitu a 

ukazuje jedinci pravdu, se kterou se musí identifikovat tak, aby byli jedinci jako členové 

společnosti srozumitelní i pro ostatní. Jednotlivec se tak stává subjektem moci a vědění.  

Moc se dle Foucaulta (2003) promítá také na tělo. To je prostorem, na kterém se 

setkávají formy moci a zapisují se do něj. Vše, co o různých tělech víme, pro nás existuje 

v nějaké formě diskurzu a tělo není nikdy osvobozeno od interpretace. V následujících 

kapitolách bych tedy chtěla popsat, s čím bylo spojováno tělo (a potažmo postava) prostitutky 

v různých epochách a kde se vzal dnešní koncept prostitutky.   

 

 

2.4 Konstrukce prostituce  
 

Abychom pochopili, proč je dnešní prostitutka vykreslená určitým způsobem, je nutné 

se nejdříve zaměřit na diskurzy sexuality, jelikož právě pojetí sexuality v nich rozhoduje o tom, 

jakou postavou prostitutka ve společnosti bude. V následující kapitole uvidíme, že pojetí 

sexuality není ničím neměnným, tudíž i postava prostitutky se dynamicky vyvíjela.  

 

2.4.1 Posvátná prostituce a starověk  

 

Jedny z prvních zmínek o prostituci pochází z literatury z Eposu o Gilgamešovi. Epos 

popisuje dobu 2 000 let př. n. l. v Mezopotámii (Ringdal, 2000). Ačkoliv dnes hovoříme o 

chrámové prostituci, dnešní koncept prostituce je velmi odlišný, než byl v tehdejší době. 

V tehdejší kultuře bylo to, co z dnešního pohledu nazýváme prostitucí, součástí náboženství a 

mělo zcela jiný význam – označení chrámová prostituce je tedy velmi zavádějící, jelikož 

současný a tehdejší význam i podoba této činnosti se významně liší. Z dnešního pohledu 

prostitutky, které v té době byly nazývány kněžkami, se zdržovaly a pracovaly v chrámu 

(Ringdal, 2000).  

Epos o Gilgamešovi popisuje, že chrámy byly navštěvovány muži, aby je kněžky 

obdařily božskou sílou skrz milování (Ringdal, 2000). Sexualita, plodnost a spiritualita se tedy 

potkávaly v postavě prostitutky/kněžky a její tělo představovalo médium, skrz které lze mít 

kontakt s bohy. Chrámová kněžka byla spojením sexuálního těla a mateřského těla (Bell, 1994). 
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Kněžky dávaly mužům mateřskou lásku, něhu, zažívaly s nimi orgie, učily je hygieně a péči o 

jejich tělo (Ringdal, 2000). Chrámy byly také středisky rituálů plodnosti, vědomostí o 

porodech, prevencí nemocí a pro mnohé přicházející dívky se chrámy stávaly jejich školami a 

domovy, obdobně jako ve středověku kláštery (Ringdal, 2000). 

Po vydání Solonových zákonů se podoba této instituce lehce změnila. Zákony vytvořily 

první dichotomii žen: žena byla buďto spojená s reprodukcí, tudíž měla plnit postavu matky 

anebo měla sexuální funkci, v tom případě jí byla přiřknuta role prostitutky (Bell, 1994).  

Prostitutky se začaly rozdělovat do tří skupin - hetéry,  auletridy a dikteriady. Hetéry 

byly nejvyššími, nejluxusnějšími prostitutkami, auletridy byly tanečnice a hráčky na flétnu, 

které také poskytovaly sexuální služby, prostitutky pracující v nevěstincích a na ulici byly 

označovány jako dikteriady. Hetéry byly jediné ženy v antické společnosti, které mohly 

spravovat vlastní finance, chodit samotné po městě, do divadla a na veřejné proslovy (Wells, 

1982).  

Postava hetéry nebyla spojená pouze s poskytováním sexu, byla to také učitelka 

rétoriky, filozofie a náboženství. Jedna z nejznámějších hetér Aspasie vedla gynaeceum, kde 

toto vzdělávání předávala nejenom dalším prostitutkám, ale i politikům a filozofům (jedním 

z jejích žáků byl i Sókratés). Prostitutky tak nejenom že byly poskytovatelkami sexuální slasti, 

ale jejich role byla spojená i se vzděláváním (Bell, 1994). Koncept jejich práce byl velmi 

odlišný od toho, který je přisuzován prostitutkám dnes. Důvodem pro tuto skutečnost je jiné 

pojetí a praktikování sexuality tehdejší antickou společností.  

 

2.4.2 Ars erotica  

 

Antickou sexualitu Foucault ve své knize Dějiny sexuality (1999) nazývá jako ars 

erotica, což je možné chápat jako umění erotiky, ve kterém je nejdůležitější zážitek slasti – jak 

je přijímána, jakou má intenzitu, jak dlouho trvá. Ars erotica není sex zdrojem pravdy o nás 

samých, ale slouží k užívání slasti. Slast není spojená se zákazy nebo dovoleními, nemusí být 

ani „užitečná“, slast je zažívána jako zkušenost, kterou každý poznává sám. Řecká pojmenování 

pro sex se spíš pojila se slovy vyjadřujícími slast, tělesné akty a rozkoše. Rozlišovalo se několik 

druhů slastí. Slast tedy existovala sama v sobě a její výklad nenáležel lékařům ani duchovním, 

kteří by rozhodovali o tom, co je normální, dovolené nebo zakázané. 

Vědění o sexu (ne však existence sexu samotného) tak zůstává do určité míry skryto. 

Ne kvůli hanbě, ale kvůli tomu, že vulgarizací ztrácí smysl. Jedinci jsou do erotiky zasvěcováni 

a je jim odkrývána pomocí jejich učitelů. Základem je tedy vztah k učiteli, který zná tajemství 
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erotiky a do kterého zasvěcuje svého žáka. Pravda o sexualitě se potkávala v pedagogice, sex 

sloužil jako zdroj poznání, ve kterém se vědění přenášelo z těla na tělo (Foucault, 1999). 

Vzhledem k tomu, že prostitutky vlastnily vědění o sexu, často to byly ony, kdo byl 

v pozici učitele, který předává umění erotiky dál. Tato jejich učitelská role jim zůstávala dál a 

předávaly svým žákům i další znalosti, jako například umění rétoriky a filozofie. Znalost a 

oddávání se slasti a sexu v jejich společnosti nebylo nic, co by jedince degradovalo nebo 

ostrakizovalo.  

 Antický přístup k užívání si slasti nebyl totiž spojený s nutností vytvářet okolo jejich 

sexuálního života identitu. V antickém Řecku bylo běžné, že muži měli sexuální i romantické 

vztahy s dalšími muži (Foucault, 1999). I přesto, že tomu tak bylo, nevytvořili si okolo této 

činnosti žádnou identitu homosexuality. Co víc, mít sex a vztahy s muži se pro ně nevylučovalo 

s rodinným životem a manželstvím se ženou. Neexistovalo pravidlo, které by vylučovalo 

možnost mít styky jak s chlapci, muži, tak s ženami, manželkami, nebyli nuceni si vybrat svoji 

identitu, jak to požadujeme dnes. Jejich sexualita nebyla vnímána jako dvojí, ambivalentní 

bisexuální touha – ta totiž u nich nevznikala jako touha po určitém pohlaví, ale pramenila 

z krásy jedince. Pokud byl/a krásný/á, vzbuzoval/a touhu bez ohledu na pohlaví (Foucault, 

1999). 

Díky tomu, že sexualita nebyla otázkou pravdy nebo identity, ale spíše zábavy a zdrojem 

slasti, i role hetér nebyla stigmatizována a naopak měly dobré společenské postavení. Je tedy 

dosti pravděpodobné, že člověk tehdejší doby by nejspíš nepochopil důvody, kvůli kterým 

prostituci považujeme za deviaci a prostitutky marginalizujeme.  

Zatímco v ars erotica je sexualita pojímaná frivolně, díky čemuž nebyly prostitutky 

spojovány s deviací, v naší současné společnosti převládá jiné pojetí sexuality, která taktéž 

ovlivňuje obraz prostitutek a tou je scientia sexualis. 

 

2.4.3 Scientia Sexualis  

 

Diskurz, který obléhal sexualitu v antickém Řecku, byl výrazně jiný než ten, který se 

vyskytuje v naší kultuře nyní. Ačkoliv tehdejší člověk měl stejnou anatomii a fyziologii jako 

máme dnes my, tehdejší sexualita vypadala velmi odlišně od toho, jak ji vnímáme dnes my 

(Fafejta, 2016). 

Současný diskurz sexuality je konstruovaný hlavně lékařským oborem. Ta nyní hraje 

hlavní roli při formulaci vědění o sexu a má tak moc rozhodovat, jaké sexuality jsou přípustné, 

žádoucí nebo patologické. Abychom pochopili, jak se medicína dostala ke slovu, je potřeba se 
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podívat, jak bylo se sexualitou v posledních třech stoletích zacházeno a jak se vyvíjela. Tento 

vývoj popisuje Foucault v Dějinách sexuality (1999). Dle něj naše společnost k sexualitě do 17. 

století přistupovala spíše volněji, ale zlom a postupná změna diskurzu sexuality nastává na 

začátku 18. století, kdy narůstala moc křesťanství. To přišlo se systémem zákazů a příkazů 

týkající se správné sexuality a vytyčilo 3 základní kodexy sexuálních praktik – kanonické právo, 

křesťanská pastorace a občanský zákoník. 

 Mimomanželský sex byl podroben úplné represi a byl zavrhován, v centru regulace 

sexuálního chování stálo manželství dospělých osob a pouze v něm byla sexualita tolerována, 

i když za přesně stanovených podmínek, sex zákonných manželů byl svázaný pravidly, postupy 

a doporučeními. Křesťanství dovolovalo a schvalovalo pouze monogamní manželství za 

účelem plození dětí. Církev nejenže ovládala fyzický svět sexuality, ale prostřednictvím 

zpovědi získala přístup k fantaziím a touhám lidí, které mohla napravovat ještě předtím, než je 

lidé stihly realizovat, postupně spoutávala a vytlačovala ty fantazie, které byly podle ní hříšné. 

Náboženské autority tak díky systému moci nastolovaly normu sexuálního chování, která byla 

posuzována v kategoriích morálky a hříchu.  

Na přelomu 18. a 19. století ale církev ztrácí svůj vliv a k moci se dostává věda a 

lékařské obory. Tam, kde křesťanství sexualitu umlčovalo, ji naopak medicína a věda vynášejí 

napovrch a podněcují mluvení o ní. Medicína začíná objevovat nervové nemoci, psychiatrie 

zase nalézá etiologii sexuálních deviací v psychických chorobách. Psychiatrie tak dává 

vzniknout oblasti sexuálních perverzí tím, že je klasifikuje, utřiďuje, poměřuje a připisuje jim 

také patologizující roli. Vzniká scientia sexualis. Ta se dle Foucaulta stává novou pravdou o 

sexualitě. To, co dříve náleželo církevní zpovědi, nyní poslouchají vědečtí a lékařští odborníci, 

kteří zároveň poskytují řešení problémů. Tím již není nepoddávání se myšlenkám a činům, ale 

naopak přiznání se k nim, zveřejnění a poté svěření se do rukou expertů. Psychiatrie nepřichází 

pouze s klasifikací a popisem, ale vynalézá také systémy nápravy těchto perverzních slastí. 

Nový lékařský aparát se zároveň spojuje s trestním právem, které začíná trestat drobné 

perverze. čímž rozšiřuje svoji moc. Sexuální pud byl izolován jako biologická a psychicky 

autonomní jednotka a díky tomu mohla vzniknout i samostatná kategorie medicíny sexu. Ta již 

neposuzuje sexualitu ve spojení s hříchem, jako to bylo u křesťanství, ale soustředí se na 

problém života a nemoci, normálního a deviantního. Tento nový aparát předpokládá, že může 

docházet k anomáliím, úchylkám a vadám pohlavního pudu i bez organické alterace, a tudíž je 

méně viditelná a je potřeba ji více hlídat, což je důvodem k dalšímu rozšíření jeho moci.  

Sex se stává záležitostí státu – každý jedinec je povolaný k tomu, aby na sebe nechal 

dohlížet. Pedagogika, medicína nebo ekonomie, ty všechny dohlížejí na správný vývoj jedinců, 
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ochraňují ohrožené dospívající, separují jedince, poskytují prevenci, monitorují a v případě 

odhalení nebezpečí probouzí pozornost, volají po diagnózách, své nálezy oznamují a organizují 

léčbu. Sex s sebou začal nést nebezpečí, která ospravedlňují podrobení člověka kontrolním 

mechanismům. Je potřeba se neustále doznávat k sexualitě, aby v případě patologie byla 

podrobena terapeutické nápravě a uvedením do normálního, přirozeného stavu (Foucault, 

1999). 

Po celé 19. století byly vytvářeny další perverze a periferní sexuality. Poruchy a 

symptomy bylo nutné přistihovat v nitru člověka, na jeho povrchu kůže nebo v jeho chování. 

Například homosexuál v 19. století je vykreslován v každé své jedinečnosti, zvláštnosti a rysu 

– má své specifické dětství, charakter, způsob života, morfologii a anatomii. Jeho sexualita je 

vepsána do výrazu jeho tváře i způsobu chůze, která ji vždy prozrazují (Foucault, 1999, str. 53).  

Perverzím tak byla propůjčena analytická realita, která způsobovala jejich rozšíření po světě a 

vtělení do jednotlivců. Sexualita už nebyla záležitost pocitu, slasti nebo zákona, začala být 

záležitostí pravdy a součástí identity jedince. A právě tento vývoj dal možnost vzniku i nové 

postavě – prostitutce 19. a 20. století.  

 

2.4.4 Prostitutka 19. a 20. století  

 

Konceptualizaci těla prostitutky předcházela první konceptualizace samotného 

ženského těla. Ženské tělo bylo odlišné od těla mužského, které představovalo normu. Žena 

tedy byla „ta druhá/jiná“. Tato dichotomie podobnosti/odlišnosti se poté rozvíjela i v kategorii 

žena. V ní tak vznikla prvotní dichotomie madona/děvka – jelikož byly tyto kategorie 

v protikladu, vzájemně se utvářely. To, co byla jedna, nemohla být ta druhá a naopak (Bell, 

1994).  

Kategorie prostitutky byla ovlivněna diskurzem ženské reprodukce – v něm se opět 

nacházela protikladná kategorie schopná reprodukce/neschopná reprodukce. Tato kategorie 

vycházela z „přirozenosti“ ženského těla – normální sexualita byla spojena s reprodukcí a 

absencí ženské sexuální touhy (Bell, 1994). Žena-madona tak dostála své roli, pokud měla sex 

pouze za účelem reprodukce nebo pro potěšení svého manžela. Pokud tedy žena měla sexuální 

touhy a měla sex i za účelem ne-reprodukce, nebyla ženou-madonou, a tak jí náležela kategorie 

žena-děvka (Nead, 1987). Protiklad ženy-děvky a ženy-madony byl podporovaný a udržovaný 

skrze umění, literaturu a medicínský diskurz a postupně si začal zabírat další území – domov, 

ve kterém žena-madona přebývala, byl místem čistoty a spořádanosti a ulice, která byla 

spojovaná s ženou-děvkou, se stávala místem nebezpečí a nemravnosti (Nead, 1987).  
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Protiklady madona/děvka tak postupně začaly zabírat další části území – to, co nepatřilo 

ženě-madoně, náleželo ženě-děvce a naopak. Jedna kategorie byla tedy obrácenou definicí i té 

druhé (Nead, 1987). Ačkoliv tato dichotomie měla vliv na vznik postavy prostitutky, hlavní roli 

při konstrukci měla věda.  

 Díky rozvoji společenských a přírodních věd začíná být tělo prostitutky zkoumáno 

statistikou, sociální antropologií, empirickými studiemi, frenologií a fyziognomií. Nejde přitom 

o zkoumání ženského těla, ale o zkoumání těla, které je od toho „normálního“ ženského velmi 

odlišné. Podobně jako u homosexuála v 19. století, má i toto bádání za úkol vytvořit novou 

kategorii žen, aby poté byla snáze rozpoznatelná, identifikovatelná a aby snáze rozlišovala, kdo 

do ní patří a kdo ne (Bell, 1994). Prostituce a prostitutka už není pouze činnost nebo protiklad 

k „normální“ ženě, stává se socio-sexuální identitou (Bell, 1994).  

 Prvním, kdo se zaměřil na zkoumání postavy prostitutky, byl Alexandre Parent-

Duchatelet, který ve své antropologické studii pařížských prostitutek načrtnul novou postavu, 

která se stala prototypem všech prostitutek 19. století.  Tyto poznatky poté rozvíjeli i další 

autoři.  

Jeho postava prostitutky je boubelatá, mluví hrubým hlasem a oplzle, nedokáže být 

v klidu, neumí udržet myšlenkovou linku a sebemenší věc ji rozptýlí, nezajímá ji její 

budoucnost nebo to, co bude zítra. Důvodem k prostituci dle něj je, vedle ekonomického zisku, 

především lenost těchto žen. Prostitutky také spojoval se špínou – ačkoliv se prý starají o svůj 

vzhled a šaty, to, co nejde vidět, zanedbávají. V rámci studie se tento autor zaměřil také na 

genitálie a fertilitu prostitutek, kterou srovnával se „ctnostnými vdanými ženami“, ale nenašel 

mezi nimi žádné rozdíly – klitoris prostitutek měl podobnou velikost jako u normálních žen, 

stejně tak jejich genitálie nejevily známky opotřebování. Ačkoliv tělo prostitutky nebylo 

somaticky zdegenerované nebo odlišné než těla počestných žen, bylo pro něj patologické ve 

smyslu socio-enviromentálním (Bell, 1994).  

Parentova analýza prostituce získala okamžitě status pravdy. Byla tak rozšířená, že se 

stala i určitým návodem pro prostitutky samotné (Corbin, 1990). Jeho studie inspirovala další 

řadu výzkumníků, které postupně postavu prostitutky dokreslovali. William Acton ve svojí 

studii Prostitution Considered in its Moral, Social and Sanitary Aspects, přichází s dělením 

prostitutek na ty dobré, které jsou elegantní, dobře oblečené a střízlivé a ty špatné, které mají 

výbušný temperament, pijí a jsou arogantní. Ačkoliv postavu opět dichotomizoval 

(dobrá/špatná prostitutka), podle něj se již nejde cejchu jakékoliv prostitutky zbavit, tím se 

postupně degeneruje až ke své smrti (Bell, 1994), čímž vznikala sekundární deviace (Lemert, 

1967) prostitutky.  
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Postava prostitutky začala být také ovlivňována diskurzem veřejného zdraví a hygieny. 

Prostitutka byla spojována s šířením nemocí, hnilobou a smrtí. Na jedné straně její tělo bylo 

zobrazováno jako stoka, do které se vylévá všechen hnus města (díky ní se tak tento hnus 

neobjevuje ve městě), na druhé bylo tělo samo zdrojem nákazy (Smith & Mac, 2018).  

Dalším „milníkem“ pro postavu prostitutky byly British Contagious Diseases Acts, 

které prostitutky popisovaly jako nezbytné zlo, zdroj nemocí a nákaz. Aby byla postava 

prostitutky lépe oddělená od normálních žen, byla zakomponována do systému práva. To 

ukládalo například účastnit se povinných lékařských prohlídek nebo převýchovy – poprvé je 

tak nad prostitutkou semknuta moc doktorů, policie nebo duchovních, kteří o ní mohou 

rozhodovat (Bell, 1994).  

Další zlom nastal mezi roky 1890 a 1910. V té době byla ženskému „asexuálnímu“ tělu, 

„připsána“ sexualita. Sexuologie a psychoanalýza definovala normální ženské tělo a jeho 

normální sexualitu. To s sebou samozřejmě neslo patologizaci ostatních jiných těl a jejich 

sexualit. Sigmund Freud se ve svém výkladu posouvá od vrozených a degenerativních důvodů 

prostituce k psychologické podstatě prostitutky. Ta je dle něj sexuálně desublimované dítě, 

psychicky nedospělá, trpící neurózami nebo nedostatečným psychickým vývojem. Prostitutka 

je tak vlastníkem dětské perverzní sexuality a nemá internalizované pocity studu, odporu a 

mravnosti (Bell, 1994).  

Prostitutka 19. a 20. století byla zobrazována jako padlá žena, která podlehla pokušení 

a chtíčům, čímž byla vyloučena z počestné společnosti a již se nemohla vrátit. Převládající 

diskurz zdraví-hygieny-práva-morálky vytvořil dva odstrašující obrazy prostitutky: prvním 

bylo zničené, znehodnocené tělo oběti prostituce, tím druhým bylo nemocné tělo, co šíří nákazu 

a ohrožuje stát (Bell, 1994).  

Podobně jak u homosexuála se tehdejší sexuální diskurz snažil objevit a popsat znaky, 

chování a typologii prostitutky – mělo být snazší prostitutku v ženě „objevit“ a nechat aparát 

moci na ni dohlížet a upozorňovat na ni, zatímco ji co nejvíce odsouval ze společnosti a zároveň 

ji skrýval přes zraky ostatních. Zatímco v ars erotica byla prostitutka nositelkou vědění a umění 

sexu, ve scientia sexualis je to klinický subjekt, který musí být zkoumán a popisován. Tehdejší 

postava prostitutky tak dala vzniknout historickému konstruktu této postavy, který sloužil 

k marginalizaci určité skupiny žen a který ve velmi podobné podobě trvá dodnes (Bell, 1994).  
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2.5 Současný diskurz sexuality 
 

2.5.1 Sexualita a medicína  

 

Medicína se i nyní drží své prominentní pozice, ze které produkuje vědění o sexualitě. 

Sexualita je redukována v medicíně na biologii těla a jeho pochodů – soustředíme se na 

anatomii a fyziologii genitálií, na fyziologické projevy vzrušení, zajímá nás, jaká centra 

v mozku odpovídají za orgasmus, jakou roli hrají ve výběru partnerů hormony, pátráme, jaká 

genetická specifika souvisí s různými typy sexuality. Sexualita je tak zaměněna za sex a ten je 

posuzován z hlediska výkonu, normality a plnění jeho biologických/reprodukčních/ 

fyziologických funkcí. Určité biologické a fyziologické pochody ale zůstávají téměř 

nepovšimnuty nebo na okraji vědeckého zájmu – opomíjená je třeba fyziologie fantazií nebo 

slastí, upozaděné je také podrobnější studium erotogenních zón.  Nejedná se tedy o veškerou 

biologii, ale velmi specifický typ biologie, pomocí kterého posuzujeme sexualitu (Tiefer, 1994). 

Sexuologové se staví do role expertů na sexuální život – provádějí šetření a zkoumají 

lidské sexuální chování a jeho variace. Ty poté popisují, pojmenovávají, klasifikují a posuzují 

- sexuologie tak spíše produkuje vědění, než že by ho objevovala. Sexuologickým zkoumáním 

totiž nevznikají pouze kvantifikace sexuality, ale zároveň ukazují určitý způsob, jak smýšlet o 

sexualitě, kterou prostřednictvím pozice odborníků rozšiřují – jejich konceptualizace poté 

budou sloužit k tomu, aby i další lidé takto svoji zkušenost zakoušeli a aby jí takto rozuměli 

(Tiefer, 1994). Expertnost v sexuologii se označuje za důkaz liberálního postoje k sexualitě. 

Pokud by společnost nebyla liberální, potlačovala by zkoumání nebo objevování nových 

sexualit. Podle Foucaulta (1999) je to právě přítomnost expertů, která značí, že si se sexualitou 

neumíme „prostě poradit“ a k nakládání s ní a jejímu používání vyhledáváme názory 

odborníků, které ji pojmenovávají a zasazují do rámce patologické/deviantní/normální.  

Sexuologie tak nemá pouze privilegium se ptát, zkoumat a popisovat ve jménu poznání, 

ale stává se také zdrojem represivní kontroly nad lidskou sexualitou, obzvlášť pokud není 

mužská a heterosexuální (Tiefer, 1994). Jednou z jejích úloh je také léčit – tj. navracet sexualitu 

nebo dostávat ji do stavu, který je považován za správný a přirozený.  

Biologické nahlížení na podstatu sexuality dává možnost sexuologickému diskurzu 

konstruovat určité projevy sexualit jako „přirozené“. Označení něčeho jako přirozené poskytuje 

především rétorickou sílu – implikuje totiž pravdivost daného tvrzení, jelikož to, co je přirozené 

je před-sociální a nemůže to být tak výsledkem libůstek lidí (Tiefer, 1994) nebo zkažené 

lidskými politikami (Schiebinger, 1986). Přirozené je v souladu s přírodou, nemůžeme se tomu 
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vyhnout a ani bychom neměli, což můžeme vidět v různých rčeních, jako například: 

Nezahrávejte si s matičkou přírodou. Při pátrání po přirozenosti lidské sexuality tak hledáme 

esenci lidské sexuality, něco, co je univerzální pro všechny. Přirozenost (vzniklá z univerzality) 

je poté argumentem pro rozdělování sexuality, jejích genderových aspektů a projevů na 

normální a na ty ne-přirozené, tudíž patologické, deviantní nebo přinejmenším zvláštní (Tiefer, 

1994). Přirozená sexualita je v naší kultuře konstruovaná jako individualizovaný drive (Tiefer, 

1994), je spojená s genderovými normami (Bleier, 1986) a je očekávané, že bude spojená 

s intimním, romantickým heterosexuálním vztahem dvou lidí (Tiefer, 1994). Sex je poté něco, 

co by se mělo odehrávat v soukromí a do čeho nepatří peníze (Zatz, 1997). 

V následujících kapitolách se pokusím nastínit diskurzy, které souvisí se sexualitou a 

mohou potenciálně odporovat těm praktikám, které nalézáme u prostituce – ta totiž představuje 

ne-reproduktivní aktivitu, která zároveň není realizována v partnerském vztahu a chování 

prostitutek odporuje genderovým představám o ženské sexualitě, normativnímu množství 

sexuálního kontaktu a spojení intimity a peněz. 

 

2.5.2 Diskurz reprodukce/evoluce  

 

Sexualita v tomto diskurzu je spojována s její přirozenou úlohou, kterou je právě 

reprodukce (Joyeux, 1994) a která vede k evoluci lidského druhu. Vzhledem k tomu, že je cílem 

právě reprodukce, jevy jako například výběr partnera nebo přitažlivost jedinců jsou pouze 

nástrojem toho, jak zajistit nejlepší genetický materiál pro budoucí potomky. Tento diskurz 

v sobě nese také genderové role a jejich chování. Jako příklad lze uvést, že od ženy je očekávaný 

menší počet partnerů a větší investice do jejich výběru, neboť disponuje o mnoho méně vajíčky, 

než muž spermiemi a období těhotenství je náročnější než pro muže (Zvěřina, 2003). 

I v tomto diskurzu argument přirozenosti opět funguje jako legitimizační prvek. Určitý 

typ chování je správný (například menší sexuální aktivita u žen), protože jeho podstata (menší 

počet pohlavních buněk a náročnější těhotenství) je založený na něčem, co je dáno od přírody. 

Stejně tak pokud sexualita vede k reprodukci, je správná, protože je v souladu s tím, co 

zamýšlela příroda. To, že určité aktivity, zájmy nebo orientace jsou proti přírodě, je dokazováno 

tím, že nevedou k reprodukci (nebo ji zabraňují), tudíž nenaplňují přirozenou podstatu 

sexuality, nejsou ty „opravdové“ a stávají se buďto podružnými nebo deviantními. Toto 

můžeme pozorovat například u minulých výkladů homosexuality – jedním z argumentů pro její 

podřadnost a ne-přirozenost byla právě nemožnost reprodukce v homosexuálních vztazích. 
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2.5.3 Diskurz vztahů  

 

Sex v tomto diskurzu vystupuje především jako nezbytná součást partnerských vztahů. 

Sex je tak běžná a očekávaná komponenta, která představuje vyjádření lásky a důvěry 

k partnerovi, splynutí partnerů po fyzické a duševní stránce a vrchol intimity (Zvěřina, 2003; 

Weiss, 2002; Joyeux, 1994). Sex je tedy to, co odlišuje velmi dobré kamarádství od partnerství 

– až provozování sexu se vztah dvou lidí posunuje „dál“ a stává se speciálním.  

Zároveň určitá míra sexu (například vyšší frekvence na začátku partnerství) ve vztahu 

je indikátorem toho, že je tento vztah zdravý. Brown-Boversová a kol. (2015) mluví o diskurzu 

vztahové hygieny – sex má moc přispívat k udržení zdravého vztahu a jako prevence konfliktů 

ve vztahu. Důležité je ho „správně dávkovat“, aby prevence byla optimální. Pokud ale 

partnerství lidí prochází těžkým obdobím nebo se v něm objevují problémy, je předpokládáno, 

že se projeví i v kvalitě jejich sexuálního života, což opět prohlubuje problémy na rovině 

partnerské.  

Sex bez lásky tento diskurz samozřejmě reflektuje, ale má nižší hodnotu (Stanton, 1992) 

a je spojený s emočním chladem (Zvěřina, 2003). Stejně tak může existovat láska bez sexu, 

ačkoliv současná klinická a terapeutická praxe se spíš snaží o spolu-fungování partnerů 

nejenom na duševní rovině, ale i na té fyzické (Zvěřina, 2003).  

Důležitým prvkem tohoto diskurzu je také teoretická sexuální exkluzivita partnerů – 

ačkoliv odborníci zdůrazňují, že člověk není přirozeně monogamní, měl by o praktikování 

monogamii usilovat (Zvěřina, 2003). Pokud se tak jeden z partnerů dopustí sexuální nevěry, 

která je odhalena, vztah těchto partnerů je ohrožen. I v případě, že se partneři dohodnou na 

sexuálních aktivitách s jinou osobou, než je jejich partner/ka (například swinging), i to je 

sexuology brané jako zvláštní forma nevěry a upozorňují na interpersonální konflikty, které by 

z ní mohly plynout (Zvěřina, 2003). 

 

2.5.4 Diskurz intimních vztahů a obchodu 

 

Další z diskurzů se týká intimních vztahů a peněz. Vztahy a peníze nejdou podle naší 

kultury dohromady, jelikož je intimita často spojována s něčím osobním (zmíněno výše), co by 

nemělo být komodifikovatelné. Peníze naopak obývají veřejnou sféru, kde je lze vyměňovat na 

statky nebo určité typy služby (Zatz, 1997). Na jedné straně tak stojí peníze, obchod a práce, 

na druhé je intimita, touha, slast a osobní vztahy (Olsen, 1983 in Zatz, 1997). Prostituce tak 
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tomuto diskurzu odporuje – nelze konstatovat, že patří čistě do jedné sféry (obchod) nebo do 

druhé (intimity). 

V tomto diskurzu vystupuje také gender jako jedna z proměnných – zatímco se 

předpokládá, že pro ženu bude intimita v osobním životě příjemná, intimita za účelem obchodu 

již nebude (Kontula, 2008), jelikož ženy schopnost dosáhnout sexuálního uspokojení není 

možná bez pocitů náklonnosti nebo lásky (Dworkin, 1987).  

 

2.5.5 Diskurz genderu  

 

Představy o tom, jak by měla vypadat sexualita, neovlivňuje pouze diskurz reprodukce, 

vztahů a obchodu, ale také diskurz genderu. Ten do určité míry vychází z vyjmenovaných 

diskurzů. Fafejta (2016) rozlišuje 4 scénáře párové sexuality, ve kterých jsou na ženy a muže 

kladena rozdílná genderová očekávání. 

První ze scénářů souvisí s diskurzem reprodukce, který operuje s biologickou podstatou 

člověka a vyskytuje se především u nezadaných lidí. Dle něj je muž přirozeně sexuálnější 

bytostí než žena, muž disponuje touhou se množit, a tudíž ženu dobývá. Biologická konstrukce 

mužského pudu množit se vede k tomu, že se muž cítí oprávněn dostat od ženy sex (Bourke, 

2007). Muž je v páru ten aktivní a žena má roli kořisti, která je lovena a poté si volí nejlepšího 

partnera na základě jeho genetické výbavy. Sex je v tomto diskurzu něco, co je ženě děláno a 

jeho cílem není její uspokojení. Od ženy je tedy přirozeně očekávané, že k sexualitě bude 

přistupovat pasivněji než muž (Fafejta, 2016)  

Druhý scénář je označovaný jako respektující a vztahuje se k partnerskému sexu. Tento 

scénář můžeme objevit ve vědeckém diskurzu o sexualitě, který používají psychologové, 

sexuologové nebo terapeuti (Škubalová, 2017). Žena v něm opět vystupuje v pasivní roli a řídí 

se citem, je strážkyní mužského pudu, který musí občas usměrnit. Její role je tedy spojená 

s dovolováním a dáváním, její slast a touhy jsou uspokojeny pouze v rámci praktik, které vedou 

k ejakulaci muže. Důvodem, proč má tedy žena sex, není tolik uspokojení svojí slasti, ale spíš 

získání nebo udržení partnera. Muž v tomto scénáři vystupuje v aktivní roli, avšak ví, že přání 

jeho partnerky je nutné respektovat, ovládat své pudy a nenutit ji do praktik, které dělat nechce. 

Pokud žena přebírá v tomto scénáři aktivní „mužskou“ roli, je považována za deviantní (Fafejta, 

2016). 

Ačkoliv vzniká nový typ scénářů a to intimní a liberální, ve kterém se jedná o uspokojení 

obou partnerů (v intimním v souvislosti s partnerskými potřebami jako je podpora nebo ujištění 

o lásce a v liberálním v souvislosti se sexuálním uspokojením), medicína i psychologie ve 
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svých textech spíše inklinuje ke scénáři respektujícímu, jak sám popisuje Zvěřina (2003). 

Ačkoliv on sám si je této skutečnosti vědom, i přesto následuje genderové stereotypy a 

poznamenává, že muži jsou dominantnější, agresivnější a sexuálně podnikavější než ženy, je 

pro ně snažší přistupovat k sexu konzumně a bez osobních citů, zatímco žena je pasivní a sex 

je pro ni často nemyslitelný bez citového vztahu k partnerovi (Zvěřina, 2003).  

Dominance mužů je také spojena s očekávaným větším počtem sexuálních partnerek a 

zkušeností – u muže je větší kvantita partnerek a zkušeností brána jako „frajerství“. U žen je 

vyšší počet sexuálních partnerů zpravidla považován za známku promiskuity a žena je často 

označovaná jako „děvka“ (Crawford & Popp, 2003). Označení děvka nese informaci o tom, že 

sexuální aktivita ženy překročila akceptovatelnou nebo očekávanou míru sexuálních styků. 

Toto označení vychází z myšlenky, že hodnota ženy souvisí s jejím sexuálním chováním. 

Nejlépe tento rozdíl mezi ženskými a mužskými sexuálními normami vyjadřuje známé 

pořekadlo: Klíč, který otevře plno zámků je superklíč, ale zámek, který otevře každý klíč, je 

špatný zámek. 

       Judith Butler (2003) upozorňuje, že diskurz genderu v sobě nese také informace o tom, co 

bude následovat, pokud jedinec nebude naplňovat genderová očekávání tak, jak by měl. 

Nenaplňování genderu nebo při chování se odlišně tak následují různé druhy trestu.  

 

2.5.6 Diskurz morálky 

 

Zastáncem diskurzu, který sexualitu spojuje s morálkou, je u nás vysokoškolský 

pedagog a kriminolog Jan Chmelík. Ve své knize Mravnost, pornografie a mravnostní 

kriminalistika (2003) přistupuje k sexualitě opět z reprodukčního/partnerského diskurzu. 

Sexualita je v tomto diskurzu něco, co je jedinci dané biologicky a s tradiční morálkou se dle 

něj pojí větší aktivita mužů a pasivita žen. Sexualita je dle něj dvojího druhu. Tou první je dobrá 

a zdravá sexualita, která je základem pro fungování společnosti. Tou druhou je sexualita špatná, 

která představuje nebezpečí pro společnost. Špatná sexualita se dle něj vyznačuje sexuální 

nevázaností a má být kriminalizována, obzvlášť pokud se jí dopouští mládež, která je apriori 

sexuálně nevinná. Společnost by tak měla dbát na řádnou mravní výchovu mládeže (Chmelík 

in Lišková, 2009). Jako příklad nemorálního uvádí Chmelík pornografii a prostituci, které jsou 

v přímém protikladu k pojmu mravnost (Chmelík, 2003).  
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2.6 Sexualita optikou sociálního konstruktivismu 

 

Zde bych chtěla poukázat na některé myšlenky představitelů sociálního 

konstruktivismu, který upozorňuje na to, že sexualita, podobně jako jiné lidské činnosti, je 

ovlivněna diskurzy a je kulturně podmíněna. To můžeme vidět na nepřeberné variabilitě 

sexuálního chování v různých společnostech – ty mají své sexuální diskurzy a můžou se 

odlišovat i tím, co se v nich vůbec považuje za sexuální a co již nikoliv (Fafejta, 2016). 

Ačkoliv naše západní společnost pojímá sexualitu jako něco, co je přirozené a s čím se 

rodíme, ráda bych se zde opět vrátila ke knize Dějiny sexuality (Foucault, 1999). Jak jsem již 

v kapitole Ars erotica zmiňovala, antická společnost nespojovala sexualitu s jejich identitou. 

Pro muže, který se oddával sexu s jiným mužem, nebyla zapotřebí žádná homosexuální identita. 

Muži mohli mít sexuální styky jak se ženami, tak s muži bez nutnosti si vybírat svoji sexuální 

identitu (ať už homosexuální, heterosexuální nebo bisexuální – tyto koncepty u nich 

koneckonců ani nefungovaly). Ačkoliv muži neměli pravidlo identity a pohlaví, se kterým 

vstupují do sexuálních styků, důležitá pro ně byla otázka přemíry a aktivity/pasivity. Pro Řeky 

bylo důležité, zda-li se člověk neoddává touhám a slastem přespříliš. Žádná činnost pro ně 

nebyla špatná, dokud se jí člověk nenechal ovládnout a netoužil po ní víc, než bylo zdravé. 

Druhé pravidlo sexuality se vztahovalo k roli aktivního a pasivního – od mužů bylo očekávané, 

že roli penetrovaného budou naplňovat pouze po určitou část svého života a poté začnou být ti 

aktivní - penetrující. Pokud však muž zůstával v pozici penetrovaného déle, než by měl, značilo 

to jeho určitou „deviaci“. 

 Diskurz, který obléhal sexualitu v antickém Řecku, byl výrazně jiný než ten, který se 

vyskytuje v naší kultuře nyní (Fafejta, 2016). Ačkoliv tehdejší člověk měl stejnou anatomii a 

fyziologii jakou máme dnes, jejich přirozená sexualita vypadala velmi odlišně od toho, jak ji 

vnímáme dnes my. Důvodem tedy nejspíš nebude univerzálnost sexuality, ale právě to, že je 

její podoba konstruovaná pomocí společnosti (Fafejta, 2016). 

Lidem tak není sexualita vrozena, nicméně se jí učí v průběhu socializace. Jedinci 

v průběhu začleňování do společnosti přijímají i její způsob sexuality – bez větší reflexe 

přijímají sexuální významy, hodnoty a dovednosti, co vidí okolo sebe. Na základě nich si poté 

jedinci vytváří implicitní sexuální skripty (Simon & Gagnon, 1984). Sexuální skripty obsahují 

nejenom repertoár chování, které jsou uznávané a přijímané ve společnosti, ale také pravidla, 

očekávání a sankce, které s tímto chováním souvisí (Laws & Schwarts, 1977). Jedinec tak ví, 

které sexuální chování je schválené a za které bude sankciován, potrestán a vyloučen.  
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 Sexuální skripty jsou výsledkem působení společenských, politických a ekonomických 

sil (Laws & Schwartz, 1977; Simon & Gagnon, 1984). Ačkoliv sociální konstruktivismus říká, 

že významy a podoby sexuality jsou odvozovány skrz diskurzy, které ji obléhají, nepopírají 

existenci biologické podstaty sexuality (Berger a Luckmann, 1999).  

Sexualitě přiznávají, že má kořeny v biologických pudech, ale zároveň společnost 

bezprostředně ovlivňuje, jakým způsobem ji budou jedinci naplňovat. Kdyby byl člověk 

ponechán sám sobě, mohl by se teoreticky připoutat sexuálně ke kterémukoliv objektu – 

biologický pud člověka sice žene k vybití se, nicméně již neříká, kde a jak by toto vybití mělo 

proběhnout. V tomto okamžiku vstupuje do hry společnost, která vede jedince k tomu a dohlíží 

nad ním, aby tento sexuální pud byl zaměřený na objekt, který je ve společnosti schvalovaný 

(například dospělý jedinec opačného pohlaví) a aby probíhal schváleným způsobem (například 

nepůsobit fyzická zranění nebo neprovozovat sex na veřejnosti). Společnost nás tak učí, co a za 

jakých podmínek by nás mělo vzrušovat a co naopak odpuzovat (Berger a Luckmann, 1999).  

Jasnější příkladem sociální konstrukce sexuality poskytuje paralela o přijímání potravy 

– ta je další z biologických pudů člověka, avšak i přijímání potravy je sociálně ovlivněno. 

Ačkoliv pocit hladu je přirozená rekce těla na potřebu jídla, existují pokrmy, které by nám přišly 

krajně nechutné a zdráhali bychom se je jíst. Takovým příkladem může být například jezení 

masitých červů nebo očí z volů – ty v naší gastronomické kultuře nemají místo, nicméně jsou 

považované za pochoutky v jiných kulturách (červi v Thajsku) nebo mají sociální význam (oko 

vola jako předkrm k uvítání hosta v Mongolsku). Kolem jídla, podobně jako okolo sexuality, 

jsou vytvořeny diskurzy, které ovlivňují to, jaké jídlo nebo sexuální praktika nám připadá 

normální a chápeme, které pokrmy nebo sexuální aktivity jsou společností schvalované 

(Fafejta, 2004).  

V čem se ovšem přijímání potravy a sexualita liší je právě její spojení s identitou. U 

jídla totiž nepotřebujeme k jeho přijímání žádnou zvláštní identitu. Pokud nám chutnají 

například pálivá jídla, nemusíme se k této preferenci nijak zvlášť doznávat, nečeká se od nás 

nějaký „coming out“ a nemusíme přijímat žádnou identitu spojenou s konzumací ostrého jídla, 

která bude neměnná a která bude vylučovat preferenci ostatních jídel (tj. pokud nám chutnají 

pálivá jídla, nemůžeme už jíst například italskou kuchyni).  

Ačkoliv tedy jak přijímání potravy, tak sexualita, mají základ v biologických potřebách 

a obě jsou sociálně konstruované, pouze v případě sexuality jsme nuceni přijímat určitou 

neměnnou identitu a stávat se čitelnými pro okolní svět. 
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2.7 Současný pohled na prostituci  
 

V současné době je prostituce převážně vnímána jako „závažný společenský problém“, 

který je zkoumán sociologií, psychologií, sexuologií, kriminologií nebo sociální antropologií 

(Urban a Dubský, 2008), které utvářejí současný diskurz prostituce.  

Jedním z nejdůležitějších prvků zkoumání prostituce jsou motivy pro vstup do 

sexbyznysu a jeho prožívání. Nejrozšířenějšími důvody pro vysvětlení vstupu do sexbyznysu 

v současném diskurzu prostituce jsou:  

 

1. Biologické faktory: Tento přístup hledá genetické a biologické odlišnosti jedinců, kteří se 

živí prostitucí. Urban a Dubský (2008) uvádějí příklad, kdy jsou biologické faktory prostituce 

spojovány se somatickými poruchami nebo nadbytkem hormonů.  

 

2. Psychologické faktory: Jsou rozděleny do několika skupin. První z nich je oblast sexuality 

a erotiky – větší míra přelétavosti a promiskuity, která je označovaná za předstupeň prostituce 

(Malinová, 1982). Další oblast tvoří zážitky z dětství – udává se, že důvody pro vstup do 

sexbyznysu jsou: rodinné násilí, pocity odmítnutí, opuštění nebo nespravedlnosti prožité během 

dětství, potřeba pomsty, rozpad rodinných vztahů, domácí násilí, tělesné a psychické týrání, 

sociální stigma rodiny, absence otce, školní problémy, nedostatek komunikačních dovedností, 

nedostatek lásky v dětství, narušený vztah rodiče - dítě, zkušenost se sexuálním násilím nebo 

zneužitím, absence modelových vzorů, potulování nebo záškoláctví. Mezi psychologické 

faktory se také řadí vlastnosti konkrétní ženy - hodnotová orientace na luxus, peníze, lenost, 

tendence k sociálnímu vykolejení, odlišné IQ nebo nedostatečné vzdělání (Legardinierová In 

Kraus, 2010; Malinová 1982; Urban a Dubský, 2008; Vaníčková, 2002; Uzel, 2010; Chmelík, 

2003).  

3. Sociologické teorie: Ty kladou důraz na roli společnosti a kultury a přichází s několika 

vysvětleními prostituce. Těmi můžou být anomie (například nemožnost dosáhnout vytyčeného 

cíle řádnými prostředky) nebo etiketizační teorie (Urban a Dubský, 2008) – dle ní se jedinci 

stávají deviantními proto, že byly takto označeni společností. Ačkoliv se jedinec může 

dopouštět deviantního chování (primární deviace), teprve až jej společnost označí za 

deviantního (sekundární deviace), se jím stává (Lemert, 1967). Pro označení jedince jako 

deviantního není důležitý samotný deviantní akt, ale to, že se stává se deviantem podle reakce 

okolí na tento čin – tj. prostituce se stává deviantní, až když je rozpoznána jako deviantní.  
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4. Ekonomické faktory: Především rychlá potřeba peněz, dluhy, finanční tíseň, ale také touha 

po lepším životním standardu (Weiss, 2010).  

5. Motivace vlastní potřebou: Ta do určité míry vychází z biologických faktorů. Dle ní mezi 

prostitutkami jsou takové ženy, které mají sklon k promiskuitě, a tak pro ně práce představuje 

koníček, v práci zažívají vzrušení i orgasmus (Matoušek, 2005). Tato motivace ale vyskytuje 

pouze v Matouškovi a částečně Weissovi (2010), naopak Uzel (2010) uvádí, že ze 100 

zkoumaných českých prostitutek zvýšenou sexuální potřebu nebo zálibu v práci, neuváděla ani 

jedna participantka. 

Vedle příčin vstupu do sexbyznysu současný diskurz prostituce také analyzuje a 

hodnotí, jaké dopady má práce prostitutky na ty, které ji provozují. Například:   

- dochází ke změnám v psychice kvůli prodeji svého těla a hodnotové dezorientaci, 

nedostatku smyslu pro realitu (Benešová, 2006);  

- práce prostitutky má negativní dopad na její psychiku, partnerský a sexuální život (Weiss in 

Husová, 2017);   

- prostituce ženy dostává do jiného světa, peníze pro ně ztrácí hodnotu nebo se naopak stávají 

jedinou hodnotou (Malinová in Matoušek, 2005); 

- prostitutky mohou zažívat stres a post-traumatickou stresovou poruchu, může docházet 

k selhání sebehodnocení a sebeúcty (Vaníčková, 2002);   

- může se u nich objevit drogová závislost (Grolmusová, 2008); 

- mění se její pohled na roli ženy, význam ženství a vnímání mužské role, ženy nahlížejí na 

muže jako zákazníky a ztrácí schopnost vnímat muže jako partnera, prostituce narušuje 

tradiční genderové stereotypy a díky tomu žena ztrácí sebejistotu, pocit bezpečí, přetváří se 

její sebe-obraz (Dočkalová, 2016); 

- vznikají traumata v sexuální oblasti – čím více partnerů, tím více se žena „rozdá“, ztrácí 

svoji celistvost, úplnost, vnitřní sílu a sebevědomí (Dočkalová, 2016); 

- práce přináší obrovskou psychickou zátěž a může docházet k narušení sebepojetí (Weiss, 

2010).  
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2.8 Prostituce optikou sociálního konstruktivismu 
 

To, jak je prostituce ve výzkumech konstruovaná, závisí hlavně na diskurzivní pozici 

výzkumníka, která je ovlivněna diskurzy sexuality ve společnosti. Pokud bychom se podívali 

na témata diplomových a bakalářských prací, které se prostitucí zabývají, většinou přistupují 

k prostituci z pozice sociální patologie (například: Dočkalová, 2016; Antoš 2017; Šugrová, 

2009; Kumberová, 2016; Štalmachová, 2010; Mlíková, 2010; Kolář, 2006; Králíková, 2007; 

Vopravil, 2009 atd.), kterou považují za danou a nijak ji nezpochybňují. Jak jsem v předchozích 

kapitolách ukázala, postava prostitutky a význam prostituce se mění, v závislosti na pojetí 

sexuality u dané kultury. Toto pojetí prostituce jako něčeho deviantního/patologického poté 

nemůže vést k ničemu jinému než k dalšímu objevování patologií prostituce, jelikož na ni 

nejsme schopni nahlédnout odlišně.  

Na tomto místě bych chtěla uvést jeden příklad: pokud bychom se podívali na jiné 

kultury, i v nich se vyskytuje sex za peníze. Jedním z takových příkladů je kultura provincie 

Gauteng v Africe. Ženy v této kultuře běžně směňují sex za pití, jídlo nebo různé částky peněz, 

aniž by byly označeny (nebo o sobě smýšlely) jako prostitutky. Naše definice a zacházení 

s postavou prostitutky by u nich vůbec nebylo pochopeno. Naopak, pokud žena v této kultuře 

má větší sexuální zkušenosti, zvyšují se tím její vyhlídky na manželství (Meekers a Calves, 

1997). Důvodem pro odlišné pojetí prostituce v této kultuře vychází z odlišného náboženství a 

odlišných genderových představ. Zde bychom se opět mohli vrátit k Foucaultovi, který 

poznamenává, že vznik prostitutky jako sexuálně deviantní postavy je typické pro západní 

sexualitu a tento koncept by nemusel být vůbec pochopen v kultuře jiné (Donham, 1998). 

Prostituce je nereproduktivní, nemonogamní, často neosobní výměna sexu za peníze. 

Avšak tato výměna by sama o sobě neznamenala nic, pokud by k sexu nebyly připoutány 

mechanismy, které jeho podobu regulují a které rozhodují o tom, které sexuální chování bude 

schválené a které ne (Nead, 1987).  

V naší kultuře je tak stále prostituce zkoumána hlavně odborníky-sexuology. Například 

Weiss (2010) ve své knize Sexuologie přistupuje k prostituci lékařsko-psychologickým 

popisem a k vyjadřování se o prostituci používá nehodnotící jazyk. Určitý despekt však lze 

slyšet například ve výroku R. Uzla, který o ženách („děvčatech“) živících se prostitucí smýšlí 

takto:  

Ve snaze vyzkoumat sociální příčiny prostituce byly prováděny různé výzkumy, co že 

jsou to vlastně za děvčata, která si volí tuto životní cestu a toto nejstarší řemeslo. Zda-li mají 

snad nějakou zvýšenou potřebu pohlavního styku, takže normální sexuální život by pro ně nebyl 



33 

 

dostatečný, nebo jsou to opravdu chudiny, které by se pro svou nízkou kvalifikaci, manuální 

nezručnost nebo opožděnější duševní vývoj v jiném zaměstnání neuplatnily?“ (Uzel, 2010, 

s.113). 

K demonstraci toho, jak může odlišné výchozí paradigma změnit náhled na prostituci, 

použiji příklad dvou proudů feminismu, které se k prostituci také vyjadřují.  

 

2.9 Feminismus a prostituce  
 

Ve feministických textech se objevují dva zcela protichůdné názory na prostituci: první 

vychází z radikálního feminismu, který v prostituci vidí místo mužské dominance a ženské 

podřízenosti. Druhý přístup se formoval ve skupině liberálního feminismu, ke kterému se hlásí 

i část žen pracující v sexbyznysu. Ten v prostituci vidí naopak místo, ve kterém mají ženy 

možnost se vymezit vůči genderovým rolím a vyjádřit svoji sexualitu. Oba dva tyto přístupy se 

pokusím v této kapitole nastínit.  

 

2.9.1 Radikální feminismus  

 

Podle radikálního feminismu je prostituce jednak místem vykořisťování žen muži, kteří 

byznys řídí a také jejich zákazníků, skrze které se prostitutky stávají oběťmi patriarchátu. Práce 

prostitutky je pro radikální feministky založená na genderových představách a očekáváních, 

které marginalizují ženy. Sexbyznys je podle nich vyjádřením mužské dominance, která se 

projevuje právě „koupí“ prostitutky. Žena je redukována na pouhý sexuální objekt, což 

umožňuje mužům na ženách vynucovat aktivity, které vedou pouze k jejich vlastnímu 

uspokojení (O’Neill, 2001). 

Muži jsou tedy ti, kdo mají sexuální touhy a cítí se oprávněni k jejich naplnění a žena je 

pouhým sexuálním objektem, který tyto touhy má naplnit. Prostituce v radikálním feminismu 

je proto vnímána jako ztělesnění mužské privilegovanosti ve společnosti. Žena tak s každým 

dalším zákazníkem, který „za ni zaplatil“, potvrzuje patriarchální uspořádání společnosti a 

znovu se stává podřízená muži. Prostituce je dle nich patriarchální instituce, a tak „koupí“ jedné 

ženy, se potvrzuje podřízenost všech žen (O’Neill, 2001).  

Díla radikálních feministek (například: Pateman, 2000; Dworkin, 1987) přispěly k 

vytvoření diskurzu, který prostitutky staví do role oběti a její tělo je redukováno na odosobněný 

objekt. Pozici ženy tento viktimologický diskurz reflektuje i v používaném jazyce – místo slova 
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prostitutka používá prostituovaná žena (Jeffreys, 1997:330 in Wietzer, 2005), která vyjadřuje, 

že se žena svobodně nerozhoduje a prostituce je něco, co se jí děje.  Radikální feminismus 

popírá, že by prostitutky rozhodnutí byla opravdu svobodná. Jediné svobodné rozhodnutí, které 

prostitutka činí, je to o odchodu ze sexbyznysu.  

 

2.9.2 Liberální feminismus – aneb je prostituce špatná? 

 

Protikladem k názorům radikálního feminismu a současného diskurzu prostituce je směr 

liberálního feminismu. Ten v sexbyznysu spatřuje možnost žen získat autoritu, vzepřít se 

genderovým očekáváním a získat sexuální svobodu. Prostituce je dle liberálních feministek 

místem ke zkoumání a vyjadřování vlastní sexuality, je to místo, kde ženy mohou používat 

svoje tělo tak, jak chtějí. To, co radikální feminismus tak označuje jako potvrzení patriarchátu 

a genderových stereotypů, liberální feminismus naopak vidí jako boj proti patriarchátu a 

stereotypům, jelikož ženy se samy rozhodují, jak se svou sexualitou budou nakládat, čímž 

potvrzují vlastnictví své sexuality a osobní nezávislost. S tímto směrem se také identifikovalo 

plno žen, které pracovaly/pracují v sexbyznysu a pro které je prostituce zdrojem 

empowermentu (Nagle, 1997; O’Neill, 2001).  

Tento směr reaguje pomocí dekonstrukce argumentů na tradiční námitky proti 

prostituci. Jedna z nich je otázka dobrovolnosti vstupu do sexbyznysu. Často se objevuje 

tvrzení, že ženy si tuto práci svobodně nevybraly – byly do ni donuceny často z ekonomických 

nebo existenčních důvodů (Satz, 1995). Liberální feminismus upozorňuje, že prostituce, 

společně s modelingem je jediná práce, ve které ženy dosahují větších výdělků než muži 

(MacKinnon in Overall, 1992). To, že neexistuje větší výběr jiných zaměstnání, kde by žena 

dosáhla na tak velký plat, dle liberálního feminismu není argument, který by dokazoval 

škodlivost prostituce, ale spíš poukazuje na ekonomické a genderové nerovnosti ve společnosti 

nebo špatnou sociální politiku (Kesler, 2002).  

Další z námitek je ta, že prostituce je špatná, protože komodifikace sexu poškozuje ženy 

(Satz, 1995). Jak jsem již uvedla v kapitole 2.5 Současný diskurz sexuality, naše společnost 

spojuje sexualitu s identitou. Z tohoto důvodu je předpokládáno, že ženy se prodejem své 

sexuality samy sobě odcizují a prodávají samy sebe. Zde je nutné poznamenat, že tento narativ 

„prodávání sama sebe“ tak ukazuje, že je ženská sexualita spojována s její hodnotou a žena je 

redukována pouze na tuto sexualitu. Pokud se rozhodne ji prodávat, měla by být od prostituce 

ochráněna ve svém vlastním zájmu. Právě zde liberální feminismus namítá, že hodnota ženy 

není určovaná její sexualitou a způsobem, jakým s ní nakládá a zároveň se vymaňuje z narace 
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o prodeji sám sebe tím, že upozorňuje, že ženy prodávají službu, nikoliv sebe jako člověka. 

Podle liberálních feministek je tedy na každé, jak se rozhodne nakládat se svojí sexualitou 

(Kesler, 2002) a zda se ji rozhodne prodávat, používat ji v partnerském svazku nebo ji 

nepoužívat vůbec.  

Liberální feministky také upozorňují, že postoj radikálních feministek a diskurz oběti je 

pouze dalších verzí politik/diskurzů, které kontrolují a potlačují sexualitu žen (Kesler, 2002). 

Ačkoliv tak feminismus prosazuje hodnoty jako je nezávislost, finanční autonomie, možnost se 

rozhodovat o svojí sexualitě, tyto svobody končí v momentě, kdy se žena svobodně rozhodne 

pro vstup do sexbyznysu.  

Ženám pracujícím v sexbyznysu dává liberální feminismus volnost konstruovat si samy 

svoji zkušenost. Zatímco v radikálním proudu je žena pouze objektem k uspokojení, liberální 

feminismus považuje za legitimní každou ze zkušeností žen - žena pracující v sexbyznysu sama 

sebe může vidět jako zdravotnici, která poskytováním erotických zážitků léčí, může být 

sexuální asistentka pro osoby s handicapem, učitelka erotiky, terapeutka, za kterou si zákazníci 

chodí popovídat nebo politická aktivistka bojující za práva prostitutek (ať samotnou prací 

prostitutky nebo angažováním se v protestech nebo debatách). V tomto proudu se žena 

distancuje od toho být objektem tradičních sexuálních diskurzů, ale naopak se stává vlastníkem 

a tvůrcem svojí sexuality (Bell, 1994). 

 

 

3. Empirická část  

 

3.1 Cíle výzkumu  
 

Jak jsem již v teoretické části ukázala, konstruování prostituce a názorů na ni ovlivňuje 

pojetí sexuality v dané společnosti. To, jak společnost zachází se sexualitou a jaké má o 

sexualitě představy, pravidla a očekávání, se projevuje v názoru na prostituci. Ve své práci bych 

se tedy chtěla distancovat od běžných konstrukcí prostituce a pokusit se zjistit, jaké zkušenosti 

mají ženy, které prostituci vykonávají. Cílem není tuto činnost patologizovat, stejně tak nebudu 

hodnotit zkušenosti žen jako negativní nebo pozitivní, pokud je samy participantky takto 

nenazvou. Prostřednictvím rozhovorů jsem chtěla prozkoumat jejich každodenní zkušenost 

s touto prací – co zažívají s klienty, co je pro ně při práci důležité, co jim práci usnadňuje a 

v čem je naopak těžká, co pro ně práce znamená nebo jak ji prožívají.  
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V rozhovorech jsem záměrně nekladla otázky týkající se jejich motivace ke vstupu do 

sexbyznysu, jelikož tyto a obdobné dotazy bývají obvykle prvními ve výzkumech prostituce: 

např. zajímá nás, proč by si někdo vybral takovou práci. Tato otázka má tedy patologizující 

podtext a já se jí chtěla vyhnout. V průběhu rozhovoru nicméně ženy samy zmiňovaly svoji 

motivaci být v sexbyznysu, čímž se toto téma objevuje i v této práci.  

V prostředí sexbyznysu se pohybuji několik let, a proto jsem se rozhodla přiblížit svět 

placené erotiky, do něhož výzkumníci často vstupují za účelem sesbírání dat, po dobu nezbytně 

nutnou a jejich kontakt s participantkami a prostředím nepřesahuje rámec výzkumu. Vedle toho 

také většina výzkumníků nekriticky přejímají názor prostituce = sociální deviace, který poté 

ovlivňuje celkové ladění výzkumu a jejich výsledky. Ve své práci bych tedy chtěla odstoupit 

od tohoto pojetí a ukázat, že zkušenosti a prožívání žen v sexbyznysu jsou daleko barvitější a 

složitější.  

 

3.2 Výzkumný soubor a místo sběru dat 
 

Můj výzkum probíhal v jednom pražském erotickém klubu, který patří k největším ve 

střední Evropě. V tomto podniku si všechny participantky pravidelně pronajímají pokoje a ve 

kterém pracuji již několik let jako manažerka. Na tomto místě bych ráda popsala bližší 

fungování podniku a mojí roli v něm.  

Podnik má v Praze ještě jednu pobočku a denně bývá v obou podnicích obsazeno 

průměrně až 80 pokojů. Ženy si pronajímají pokoje k erotické show a jsou nazývány 

výkonnými umělkyněmi. Proč? Je to zaprvé nestigmatizující pojmenování a jednak proto, že 

pojem výkonný/á umělec/umělkyně je volná živnost, která se blíží nejvíce povolání společnice 

a skrz tuto živnost (pokud se k ní přihlásí) mohou její provozovatelky odvádět daně. Průměrný 

měsíční výdělek se pohybuje v rozmezí 200 až 300 tisíc Kč, i když samozřejmě záleží na počtu 

pracovních dní nebo klientele. Investice výkonných umělkyň do pronájmu pokoje je stejná – 

cena, kterou zaplatí za pronájem, se neodvíjí od počtu zákazníků nebo jejich úspěšnosti. Podnik 

tedy neparazituje na úspěchu výkonné umělkyně a nenutí ji do vysokého počtu zákazníků (v 

některých podnicích ženy odevzdávají klubu procenta ze svého výdělku). Také o podobě své 

práce výkonná umělkyně rozhoduje sama – záleží jen na ní, jak často se v podniku vyskytuje 

(může sem docházet několikrát týdně nebo jen např. jednou za rok), jak dlouhou dobu zde bude 

(může např. využít celou otevírací dobu podniku nebo přijít pouze za pár hodin), nemusí nikoho 

žádat o „povolení absence“ v podniku, kdykoliv může podnik během pronájmu opustit. 

Výkonná umělkyně má naprostou autonomii a volnost, co se týče aspektů její práce - sama 
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rozhoduje o cenách za svoji show, záleží jen na ní, jakého zákazníka přijme či odmítne. Tím, 

že výkonné umělkyně nejsou zaměstnankyněmi uvedených dvou podniků, mezi klubem a nimi 

neexistuje žádná pracovní smlouva či jiné závazky. To znamená, že ženy mohou libovolně 

pracovat (a pracují) i v jiných klubech, privátech nebo na volné noze jako eskort. Proto je dobré 

podotknout, že jejich zkušenosti a příběhy nejsou vázané na tento podnik a tudíž se zmiňované 

příběhy nemusely odehrát v tomto podniku. 

Oba podniky tvoří divize zaměstnanců, např. IT oddělení, gastro servis, provozní úsek, 

recepce, marketingové, účetní oddělení a úklidové služby. Součástí personálu je manažerský 

tým, ke kterému patřím i já a ve kterém pracují lidé se vzděláním a praxí v oboru psychologie, 

lidé z oblasti sociální práce, ale i třeba bývalí policisté. Pracovní náplní manažerů jsou jednak 

běžné provozní záležitosti podobné těm, které vykonává například manažer hotelu, např. 

administrativa, komunikace s jednotlivými divizemi, účast na mezidivizních poradách a 

projektech. Další náplní práce manažera je směřovaná přímo k výkonným umělkyním, se 

kterými je třeba někdy řešit i jejich osobní záležitosti. Těmi mohou být např. úmrtí v rodině, 

případné zadlužení, trávení volného času, ale i pracovní záležitosti (posilování sebevědomí 

nebo komunikační dovednosti). Jak jsem již zmínila, výkonné umělkyně nejsou 

zaměstnankyněmi klubu a vedení podniku tedy není jejich nadřízeným. Pokud dodržují pravidla 

klubu, mohou v podniku pronajmout prostory a v případě zájmu jim podnik může poskytnout i 

určitou formu podpory.  

Do svého výzkumu jsem se rozhodla zařadit participantky z řad výkonných umělkyň, 

které si v podniku pronajímají pokoje. Důvodem pro toto mé rozhodnutí byl především fakt, že 

s ženami se znám již několik let a na základě vybudované vzájemné důvěry bylo možné vést 

rozhovory velmi otevřeně. Domnívám se, že právě otevřenost rozhovoru je jednou ze slabin, 

které obsahují výzkumy v oblasti prostituce. Kvůli určité povrchnosti některých výzkumů není 

možné dobře pochopit, jak ji ženy doopravdy prožívají. Některá témata mohou být pro 

participantky příliš citlivá na to, aby mohly vést upřímný dialog s člověkem, se kterým se setkají 

například jen jednou (a který je „přijde zkoumat“), jindy zase mohou respondentky 

reprodukovat pouze ty příběhy, které výzkumník „chce slyšet“. Samozřejmě si uvědomuji, že 

tato situace mohla nastat i v mém případě, proto se jí více věnuji v kapitole Limity studie a 

reflexivita.  

Výběr participantek probíhal dvěma způsoby. Jelikož jsem se zmínila o výběru tématu, 

kterému bych se chtěla v rámci diplomové práce věnovat, některé z nich se samy přihlásily k 

participaci. Ostatním jsem účast v rozhovoru nabídla. Těm jsem popsala téma své diplomové 
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práce, aby se mohly rozhodnout, zda se identifikují jako někdo, kdo pracuje v sexbyznysu jako 

společnice a chtějí svoji zkušenost sdílet.  

Nejdůležitějším bodem při výběru participantek pro mě byla jejich schopnost dostatečně 

komunikovat v angličtině, pokud se jednalo o cizinky, které neovládaly český jazyk. Jsem si 

vědoma toho, že toto je další z metodických nedostatků – jednak co se týče výběru na základě 

kritéria angličtiny, tak i samotného faktu vést rozhovor v jiném než rodném jazyce, jelikož 

některé pocity a zkušenosti nemusely být popsány stejně, jako by byly reprodukovány v jejich 

rodném jazyce.  

Do mého výzkumu se zapojilo metodou účelného vzorkování (Hendl, 2008) osm 

participantek z řad výkonných umělkyň. Vzhledem k tomu, že ve výzkumu nešlo o formulaci 

obecných pravidel, ale právě individuálních zkušeností, menší počet participantek mi 

umožňoval proniknout hlouběji do jejich zkušeností a prožívání. Všechny participantky se 

identifikují jako ženy, jejich věkové rozmezí je mezi 26 až 45 lety. Z důvodu zachování 

anonymity nebudu v práci uvádět jejich bližší popis. 

 

 

 3.3 Použitá metoda  
 

Vzhledem k cíli mého výzkumu, tj. zjišťování žité zkušenosti se nejlépe hodí 

kvalitativní metodologie výzkumu, jelikož umožňuje získání hlubšího vhledu do prožívání a 

umožňuje odhalit významy, které participanti těmto prožívání přikládají (Hendl, 2008). 

V kvantitativním výzkumu je mnoho odlišných přístupů, a proto je nutné zvolit metodu tak, aby 

odpovídala výzkumnému problému (Silvermann, 2000).  

Abych ve své práci mohla zachytit subjektivní prožívání a zkušenost participantek, 

rozhodla jsem se využít metody rozhovoru. Ten má v kvalitativním výzkumu několik podob – 

od rozhovorů s pevnou strukturou a uzavřenými otázkami až po nestrukturované rozhovory, 

které mají spíše formu volného vyprávění (Hendl, 2008) Na základě stanoveného cíle výzkumu 

jsem se rozhodla využít polostrukturovaného rozhovoru, který má určitou osnovu a zároveň se 

vyznačuje velkou pružností (Hendl, 2008).  

Formát rozhovoru, který jsem ve své práci použila, byl epizodický. Ten je kombinací 

narativního rozhovoru a rozhovoru s návodem. Narativní rozhovor vychází z přesvědčení, že je 

velmi obtížné získat přístup ke zkušenosti participanta pomocí schématu otázka - odpověď. U 

narativního rozhovoru je tak participant povzbuzován k volnému vyprávění, ve kterém se 

projeví subjektivní významy a prožívání, které by participant nevypovídal při schématu otázka 
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- odpověď. Epizodický rozhovor jednak pracuje s předpokladem toho, že lidé svoje zkušenosti 

uchovávají v naracích a zároveň ve formě sémantických znalostí, které jsou poté základem jeho 

subjektivních teorií (Hendl, 2008).  

Doba trvání rozhovorů s participantkami trvala v rozmezí 60 až 90 minut. Místo 

rozhovoru jsem nechala vybrat participantky, všechna setkání proběhla v jimi pronajatých 

pokojích v podniku. Vzhledem k tomu, že všechny pokoje poskytují dostatečnou míru 

soukromí a klidu, rozhovory nebyly ničím ovlivněny. Ačkoliv participantky věděly, že 

v rozhovoru nevystupuji jako manažerka nebo nezjišťuji nic pro podnik, rozhovory neprobíhaly 

v průběhu mých pracovních dní (abych tuto roli ještě více odlišila, volila jsem neformální 

oblečení, které do práce nenosím).  

 

Rozhovor vždy začínal otázkou: Jaký zajímavý zážitek máš s klientem? Po té vždy 

následovalo pár chvilek přemýšlení, které jsem nijak nepřerušovala. Zpravidla jeden zážitek 

podnítil další anebo se k této otázce participantky vracely v průběhu rozhovoru.  

Další moje otázky byly: Když se ohlédneš zpět na začátek, když jsi začala pracovat 

jako společnice a vzpomeneš si, jaká jsi byla, změnila ses nějak? Osobně nebo profesně nebo 

jinak?  

S prací společnice je spojených plno předsudků a stereotypů, setkala si se s některými z nich? 

Co si o nich myslíš?  

Co pro tebe znamená pracovat jako společnice?  

 

Do průběhu výpovědí jsem nezasahovala, případně jsem jen povzbuzovala k dalšímu 

vyprávění a doptávala se. Na závěr jsem dala možnost, zda-li by participantky chtěly něco 

doplnit. Každý rozhovor byl nahráván na diktafon a poté doslovně přepsán a přeložen do 

českého jazyka. V průběhu rozhovoru jsem se snažila zapisovat některé reakce participantek 

(úsměv, překvapení…), nicméně jsem se především soustředila na navození neformální 

atmosféry a vedení rozhovoru.  
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 3.4 Metoda analýzy  
 

Jako metodu analýzy dat jsem zvolila tematickou analýzu (Braun a Clarke, 2006). 

Tematická analýza je jednou z metod kvalitativního výzkumu, kterou lze využít v odlišných 

typech analýz (Boyatzis, 1998), avšak je i samostatně stojící metodou (Braun a Clarke, 2006). 

Je vhodná pro uspořádání, identifikaci, analýzu a vyhodnocení témat plynoucích z dat. Metoda 

nabízí velkou flexibilitu, co se týče paradigmatického přístupu výzkumníka, a tak je vhodná i 

pro mnou zvolený konstruktivistický přístup. Při rozhodování o použití metody jsem zvažovala 

i zakotvenou teorii, ale tematická analýza mi přišla vhodnější, jelikož mým cílem je 

identifikovat různé zkušenosti žen živící se prostitucí, nikoliv navrhovat ucelenou teorii 

(Corbin, Strauss, 1999).  

Metodu lze použít dvěma směry – první bottom-up (induktivní) nebo top-down 

(teoretická).  Při té první je výzkumná otázka formulována až při samotné analýze, 

v teoretickém přístupu již výzkumník má stanovenou výzkumnou otázku předem. (Braun a 

Clarke, 2006). Tento způsob jsem si zvolila i já, jelikož mě zajímá pouze žitá zkušenost s prací 

a prožívání práce žen.  

Braun a Clarke (2006) také zdůrazňují, že by samotné analýze mělo předcházet 

nastudování odborné literatury, díky čemuž výzkumníci neopomenou nebo nepřehlédnou 

důležité aspekty dat. Při používání této metody je potřeba si uvědomit, že témata se přirozeně 

nenachází v textu a nečekají na objevení, nicméně výzkumník je ten, který je objevuje, a proto 

závisí na osobě výzkumníka, která témata v textu objeví a bude analyzovat (Taylor and Ussher, 

2001). Je tedy důležité proces analýzy zprůhlednit, výzkumník musí vědět, odkud a kam 

směřuje a proč činí jaká rozhodnutí. Braun a Clarke (2006) udávají šest bodů postupu, přičemž 

v průběhu analýzy se očekává od výzkumníka vracení se k předchozím bodům a opětovné 

postupování vpřed. Těmito body jsou:  

 

1.) Seznámení se s daty: V první fázi je nutné se s daty detailně seznámit a začít je studovat 

do hloubky, aktivně je číst a začít hledat významy anebo vzorce. Celý soubor dat by v tomto 

kroku měl být přečtený výzkumníkem alespoň jednou.  

2) Generování počátečních kódů: Výzkumník hledá kódy v datech a začíná kódovat části 

textu. Kódování by mělo postupovat systematicky, pozornost by měla být věnována každému 

rozhovoru stejně. Při tomto kroku si výzkumník může začít všímat opakujících se vzorců 

v datech.  
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3) Hledání témat: Výzkumník třídí, seskupuje a porovnává kódy, vznikají první potenciální 

témata. V této fázi je doporučené využívat vizuální pomůcky, jako jsou tabulky nebo mentální 

mapy.  

4) Revize témat: Porovnávání původních kódů a nových témat, zda-li sobě odpovídají. V této 

fázi také výzkumník zvažuje, která témata vyloučí, která spojí do většího celku nebo která 

naopak osamostatní. Při tom je také nutné se vracet k bodu jedna a porovnávat, zda témata 

jsou přiléhající vůči celému souboru.  

5) Definice a pojmenování témat: Výzkumník v této fázi definuje témata, zjišťuje, jakou 

celkově dávají informaci o tématu, znovu zvažuje každé téma zvlášť a jejich možnost 

propojení.  

6) Sepsání zprávy: Sepsání konečné analýzy na základě ustálených témat.  

Podle těchto bodů jsem ve své analýze postupovala i já. Prvním krokem bylo přepsání 

a přeložení anglických rozhovorů do českého jazyka, přičemž jsem složitější, speciální citově 

zabarvené nebo vulgární části rozhovoru ponechávala delší dobu v anglickém jazyce a 

rozhodovala se o jejich českém ekvivalentu. Po přepsání a přeložení všech rozhovorů jsem 

s daty pracovala v programu Atlas.ti a pro lepší vizuální kontrolu jsem také používala 

nakreslené mentální mapy. Po několika přečteních a označení zajímavých částí a prvních kódů 

jsem začala tyto kódy seskupovat podle významu a témat.  
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Ukázka kódování výroků 

 

Kódy, které k sobě měly blízko, jsem poté spojovala do vyšších celků a tím vznikala 

první témata. Některé témata byla příliš obsáhlá, protože v nich bylo velké množství kódů. 

Kódy jsem tak začala spojovat do menších subtémat, které stále souvisely s nadřazeným 

tématem. Poté jsem se znovu vracela do původního textu a ověřovala si, zda rozdělení výroků 

do témat a subtémat odpovídá celkovému sdělení participantky. Vzhledem k tomu, že některé 

zkušenosti participantek byly tak unikátní, rozhodla jsem se jejich jednotlivé výroky vyčlenit 

jako samostatné subtéma (viz kapitola 3.7.2 Rozmanitost pojetí práce). Po identifikaci a 

načrtnutí témat a subtémat jsem se opět vrátila k původním textům a srovnala výroky s tématy, 

do kterých jsem je zasadila.  

 

 

                                                           
1 Participantky ve výpovědích oddělují svět sexbyznysu a „normální“ svět. Používání slova normální odkazuje 

na svět mimo sexbyznys a vzhledem k tomu, že se v sexbyznysu užívá běžně, budu ho i já ve své práci používat. 

Používání výrazů „normální práce“, „normální svět“, „normální lidé“ atd. nepoužívám k patologizaci nebo 

hodnocení světa sexbyznysu, ale jednoduše používám výraz, který moje participantky samy reprodukovaly a 

který je uvnitř sexbyznysu ustálený.  

 

Výrok Jméno  Kód 

No, mluvení s lidma je na tom to nejlepší. Můžeš se 

naučit hodně věcí o lidech, jak třeba na první pohled… 

no, prostě prvních pět minut a už víš, jestli je to dobrej 

nebo špatnej člověk, jestli si s ním dobře pokecáš, jestli 

je inteligentní nebo je to debil. Můžeš se naučit hodně 

o různejch kulturách, geografii… O hodně zajímavejch 

věcech a možná v normálním1 životě tohle nezískáš… 

Nemůžeš zastavovat lidi na ulici a ptát se jich: Můžeš 

mě říct něco o tvojí kultuře? 

Ingrid 

Poznávání charakteru lidí, 

poznávání nových kultur 

/nezažije v normálním 

životě  

Vždycky jsem říkala, že nechci žít život, jako moje 

máma. Protože nechci být ten typ ženy, která se vdává 

brzo a jenom pracuje a uklízí a pak vaří a stará se o 

děti.. A vždycky jsem říkala mámě, že nikdy nebudu 

mít život, jaký má ona. Seš nejlepší máma na světě, ale 

nechci žít tvůj život. Chci žít svůj život, chci vidět 

svět, chci něco, co není normální… 

Silvia  

Nechce skončit jako žena 

v domácnosti/ 

nechce žít podle gender 

norem 

Totální svoboda, to je asi nejvíc. Přijít, odejít kdy chci 

a nemusíte poslouchat nějaký nařízení, že si nemůžu 

vzít dovolenou. Většinou se musíte přizpůsobit, v tý 

práci. Tady příjdete, odejdete, kdy chcete, to je super. 

Simona 

Nemá žádného šéfa na 

rozdíl od jiné práce, 

svoboda 
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3.5 Etika  
 

Etická stránka výzkumu hraje důležitou roli (Hendl, 2008). Proto jsem se soustředila na 

dodržení etických pravidel výzkumu – participantky byly dopředu informovány o předmětu 

výzkumu, aby se mohly rozhodnout, zda ve výzkumu chtějí participovat. Některé o výzkum 

samy projevily zájem, jiným jsem tuto možnost nabídla – v obou případech byly ujištěny, že 

v případě odmítnutí nebo změny názoru ohledně participace nebude mít rozhodnutí žádný 

dopad na jejich fungování v podniku. Stejně tak jim byla zdůrazněna možnost kdykoliv 

rozhovor ukončit nebo se rozhodnout, že nechtějí, aby jejich rozhovor byl ve výzkumu použit.  

S participantkami byl podepsán informovaný souhlas a bylo slíbeno zajištění 

anonymity. Z tohoto důvodu informovaný souhlas nepodepisovaly svým pravým jménem, ale 

uměleckým (ať už tím, které používají v podniku nebo vymyšleným). Participantkám byla 

nabídnuta rovněž možnost vynechat nebo pozměnit jména vyskytující se v jejich příbězích, 

biografické údaje, národnost apod. 

Ačkoliv se moje otázky nezabývají emočně citlivými tématy, zvážila jsem možnost 

toho, že se v naracích participantek mohou objevovat citlivá místa nebo nepříjemné vzpomínky 

a byla jsem připravena na ně reagovat a vystoupit tak z role výzkumníka v rámci zachování 

jejich emočního bezpečí.  

 

Kód Subtéma Téma 

Poznávání charakteru lidí, 

poznávání nových kultur 

/nezažije v normálním 

životě  
Jedinečnost zážitků / To 

v normálním životě 

nezažiješ 

Motivace pro setrvání v sexbyznysu 

Romantický zážitek s 

klientem, něco, co v 

normálním životě nezažila 

Nemá žádného šéfa na 

rozdíl od jiné práce, 

svoboda 

Svoboda 

Nesnášela pracovat pod 

někým, někoho poslouchat  
Svoboda 

V práci se nemusí chovat 

podle očekávání na rozdíl 

od osobního života 

Svoboda 

Ukázka spojování kódů do témat 
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3.6 Validita  
 

Podobně jako v kvantitativním výzkumu, je u kvalitativní vědecké práce důležité 

zajištění správnosti tvrzení a výsledků, jejich zobecnitelnost a opakovatelnost (Hendl, 2008). 

Ve své práci tak při hodnocení validity a reliability budu vycházet z konstruktivisticky 

zaměřených metodologů Lincolna a Guby (Hendl, 2008), kteří navrhli 4 kritéria dobrého 

výzkumu – těmi jsou důvěryhodnost (credibility), přenositelnost (transferability), spolehlivost 

(dependability) a potvrditelnost (confirmability).  

Při posuzování důvěryhodnosti je cílem dokázat, že předmět zkoumání byl přesně 

identifikován a popsán. Důvěryhodnost studie zvyšuje: dostatečné trvání studie (které zajišťuje 

sžití se s kulturou zkoumané skupiny, získání důvěry), konzultace s osobou, jež se neúčastní 

výzkumu, analýza negativních případů, kontrola subjektem nebo členy skupiny a triangulace. 

Ve svém výzkumu jsem dle mého názoru strávila dostatečně dlouhou dobu v mnou studované 

skupině, stejně tak jsem konzultovala svůj postup a výsledky s vedoucím práce, který prostředí 

ani participantky nezná.  

Přenositelnost znamená možnost využít závěry z daného případu pro jiný případ – 

vzhledem k povaze výzkumu jsem nenašla v českém prostředí další výzkum, jehož výsledky 

by byly podobné, jako moje a mohla tak ověřit, zda je mezi nimi nějaký překryv.  

Třetím kritériem je hodnověrnost – jednou z možností, jak ji zvýšit je použití 

triangulace, předložení konečného výsledku výzkumu participantům nebo kontrolu výsledků 

jinou osobou, popřípadě externím auditorem, který přešetří celý průběh výzkumu. V tomto 

bodě, místo využití triangulace nebo předložení výsledků participantkám, jsem svůj postup 

konzultovala s vedoucím práce.  

 Posledním kritériem je potvrditelnost. Dle té by zpráva měla obsahovat dostatek 

informací, aby bylo možné posoudit celý proces rozhodování a získané výsledky. Toto 

kritérium bylo důležité především při psaní výsledků z analýzy – snažila jsem se svoje témata 

a subtémata adekvátně doložit a ilustrovat na výpovědích participantek.  
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3.7 Výsledky analýzy 
 

3.7.1 Začátky v sexbyznysu 

 

Současný diskurz prostituce předpokládá, že začátkům vstupu do sexbyznysu předchází 

boj se sebeúctou a přesvědčování sebe sama o správnosti/špatnosti rozhodnutí. Prostituce je 

popisovaná jako činnost, na kterou musí mít žena „silný žaludek“ a překonat to, že „musí jenom 

roztáhnout nohy“ – k práci společnice je tedy zapotřebí sebezapření a vyrovnání se s určitou 

sebedegradací. Očekává se, že začátky v byznyse jsou spojené s příběhy o pocitech ponížení, 

smutku, hnusu nebo sebelitování. Ačkoliv tuto naraci současný diskurz rád slýchá a 

reprodukuje, u mých participantek se neobjevovala. Naopak velmi stručně popsaly, že „se 

prostě rozhodly“. Téma začátků ale přece jenom rámovaly jako problematické.  

Při vyprávění příběhů o začátcích pro participantky nebyla problematická práce samotná 

nebo jejich rozhodnutí. Problematické podle nich bylo, že neměly po vstupu do sexbyznysu 

dostatek informací o tom, jak práci dělat.  Participantky věřily, že je to jednoduchá práce, která 

je pouze o sexu, ale při prvních zkušenostech byly konfrontovány s tím, že je daleko 

komplexnější, než čekaly. Toto nejlépe vystihuje Mona a Luisa:  

 

Já jsem se rozhodla hrozně rychle… Viděla jsem výsledky toho, když někdo pracuje v tý práci 

a tak jsem si říkala: Wow, já to taky chci a taky to zvládnu… Tak jsem si říkala, jak to asi 

může bejt těžký, dyť je to jenom sex… To jsem si myslela… Na začátku jsem to vnímala jako 

hodně povrchní [byznys] a podcenila jsem to. […] Takže první noc jsem byla za nulu [pozn. 

nic si nevydělala]a byla jsem nervózní, říkala jsem si, proč jsem tady a jak to mám udělat… 

no, ale ne jakože bych si říkala, proč jsem tady, že toho lituju, ale spíš jsem si říkala: Já 

nevim, co mám dělat… Myslela jsem si, že to bude jednoduchý, ale není… Takže CO mám teď 

dělat [smích]? (Mona) 

Nevěděla jsem vůbec nic. Začala jsem, prostě protože mě to FAKT zajímalo. Říkala jsem si: 

Oukej, jdu to zkusit [smích]. Nevěděla jsem vůbec nic. Holky, co tam [pozn. – klub 

v Německu] pracovaly, mi akorát řekly: musíš používat na všechno kondom, hodně lidí ti bude 

nabízet kokain, je to na tobě, jestli si ho dáš nebo ne, peníze by sis měla brát předem a to bylo 

všechno.[…] Pracovala jsem ve výlohách, takže každej z těch domů někdo vlastnil, ale ten 

můj neuměl moc anglicky, takže řekl holkám, ať mě to vysvětlí, ale jak jsem ti říkala, ty mně 

vysvětlily jenom úplně základní věci… tohle nedělej, tohle a tohle dělej. A pak mi ještě jedna 
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holka napsala ceny v němčině, a když někdo mluvil jenom německy, tak jsem prostě prstem 

ukázala ty ceny [smích]. (Luisa) 

 

Participantky mluvily o vstupu do sexbyznysu z hlediska zorientování se v prostředí, 

naučení se práci a dalších praktických věcí, které pro ně byly v souvislosti s prací společnice 

důležité. To, že se ani v jednom rozhovoru neobjevilo očekávatelné vyprávění o jejich boji se 

sebehodnotou nebo sebeúctou, poukazuje na neplatnost současného diskurzu uvnitř byznysu. 

Ten sice může sloužit k předávání si jakéhosi odstrašujícího kánonu mimo sexbyznys, nicméně 

poznatky současného diskurzu nemají velkou hodnotu pro osoby, které v sexbyznysu pracují 

nebo do něj vstoupit chtějí.  

V průběhu rozhovorů participantky neřešily témata, která společnost prostituci 

přisuzuje, neřešily morální nebo etické stránky své profese, protože pro ně v každodenní realitě 

nemají význam. Předmětem jejich zájmu je každodenní zkušenost s prací a mnohem více 

praktických aspektů prostituce (například jak být úspěšná, jak užívat peníze, co se 

zamilovanými zákazníky …).  

V následujících kapitolách budu demonstrovat, že každodenní život společnic je 

mnohem komplexnější a paleta jejich zkušeností uvnitř práce společnice je daleko barevnější, 

než konceptualizace, kterou nám nabízí její tradiční pojetí.  

 

3.7.2 Rozmanitost pojetí práce  

 

Ačkoliv nedostatek informací ohledně sexbyznysu participantky vnímaly negativně, 

absence souboru vědění může mít také pozitivní efekt. Chybějící konceptualizace (která by pro 

ně byla využitelná) jim totiž dává možnost vytvoření konceptu práce, který bude daleko více 

odpovídat realitě, kterou zažívají. To, že teoretické informace o povolání společnice pro ně byly 

v praxi nevyužitelné, vedlo k tomu, že každá z nich si začala konstruovat pojetí práce podle 

sebe. Toto pojetí vychází z každodenního žití práce společnice – jak přímo při práci, tak i 

v životě mimo práci. Síla této konceptualizace vychází právě z toho, že se nejedná o pohled 

„zvenčí“, ale právě toho, že se její účastnice snaží práci pro sebe udělat přehlednější a 

pochopitelnější.  

V tomto případě bude za potřebí pamatovat na to, že témata, které se budou v příbězích 

objevovat, nejsou specifické pouze pro prostituci. Místo toho ve výpovědích participantek 

budeme objevovat podobnosti s jinými pracemi, jiné příběhy zase budou připomínat milostné 

vztahy. K porovnání tak budu využívat různá povolání a různé životní situace, jelikož u 
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prostituce, stejně jako například u práce umělce totiž nemusí být nutně vymezený prostor toho, 

kde končí umělecká práce a začínají další profese. Například taková práce klauna- 

umělce/performera/baviče, který dochází za dětmi do nemocnice, tímto nabývá i svého 

významu v rámci sociální práce. Totéž často uvidíme i u prostituce. A opět, podobně jako u 

umělců, i zde se budou stírat občas hranice mezi opravdovostí prožívání a naučenou 

„performance“.  

 

3.7.2.1 Kristýna – Pečování  

 

Kristýna svoji zkušenost s prací společnice zaprvé spojuje s pečováním. Práce se 

zákazníky se zdravotním postižením nebo těch v psychické nepohodě, se opakovala mnohokrát 

v průběhu našeho rozhovoru:  

Víš co, já to vnímám tak, že třeba u toho Fina, tomu pomáhám i s tím vývodem, to už umím, za 

těch 5 let už to umím, kde to všechno má. On je tady u mě třeba dvě, tři hodiny, protože se na 

mě vždycky těší. Holky na něj koukaly, já jsem byla na trojce [pozn. číslo pokoje] a já jsem si 

ho vzala. Já s tím nemám problém, může se to stát komukoliv, nikdy nevíme a osud je vrtkavej. 

Ale on mě tak utkvěl, že takhle za mnou chodí už léta. Takhle… on třeba vždycky hezky 

obejme, lehnu si k němu, on na mě vždycky kouká jako na svatý obrázek. Meine schatz, Ich 

liebe dich [smích]. […]Vždycky si [tady] koupí 3-4 pivka plzeň, pak mu ještě já tady 

koupím… No a pak si takhle hezky povídáme, relaxujeme, on nepotřebuje sex, já mu vždycky 

udělám tantrickou masáž… 

Kristýna svoji práci s klienty popisuje skrz diskurz péče.  Ta je u ní jednak fyzická, která 

se blíží téměř až práci zdravotnického personálu (vyměňování vývodu), tak té psychologické, 

která se zase podobá krizové intervenci nebo práci terapeutky. Práce je pro Kristýnu spojená 

nejenom s poskytováním erotického zážitku - pokud bychom neznali kontext výpovědí, u části 

z nich bychom mohli nabýt dojmu, že se jedná o vyprávění terapeutky nebo zdravotní sestry.  

Kristýna tak svoje zákazníky vidí optikou téměř až medicínského rámce – sama se staví 

do pozice pečovatelky (sestřičky nebo terapeutky), která se stará o jejich well-being a zákazníci 

jsou její pacienti/klienti. Kristýna ale nepojímá jejich problémy jako patologii, nedostatečnosti 

nebo jako důvod jimi opovrhovat, ale spíš jako něco, s čím může pomoct.  
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 Vedle zdravotnického pečování používá Kristýna ještě jeden narativ, který připomíná 

mateřské pečování: 

 

Některý chlapi jsou úplně jako děti. Sice jsou dospělí, padesáti, šedesátiletý, ale tady vevnitř 

jsou úplně malinký dětičky… A oni třeba ze sebe hrajou drsňáky před lidma, a říkaj: Jo, vy 

jste to a to, to největší, všechno možný, nadávky. Pak najednou překročí práh a už vycítíš, že s 

tím člověkem není něco v pořádku. Pak si říkáš: no počkej, co se z něho vyklube… A najednou 

zjistíš, že je takový malinký, pak se ti tady rozbrečí, objímáš ho, utišuješ ho, pak nevíš, jestli si 

chce ublížit, což se mi jednou stalo… Ne že stalo, ale nevěděla jsem… A to se mi jednou stalo 

[pozn. – předvádí, jak přišel klient na pokoj, sednul si na židli a zdrceně koukal do země] a 

říkám si: Proboha, co se děje… Víš, protože měl takový ten stav… Pak jsem ho vzala na 

postel, uklidnila, pak jsme vyprávěli, dala jsem mu napapat, uklidnil se, dala jsem mu napít 

vodičky a pak tady zůstal do rána [smích].  

Ale je pravda, že on dvakrát přišel, ještě fungovalo v podniku jídlo, takže já jsem mu už 

objednala polívečku, on to třeba i zaplatil, tady jsme to popapali, porelaxovali, namasírovala 

jsem ho, on poděkoval, odešel a pak znova přišel třeba v deset večer.  

Při výpovědích tak své zákazníky přirovnává k dětem a používá v souvislosti s nimi i 

adekvátně dětsky zdrobnělý jazyk (dala jsem mu napapat, objednala jsem polívečku, dala jsem 

mu napít vodičky). V práci tak udržuje dvě pečující roviny – tu mateřskou a tu zdravotní.  

Pečující práci Kristýna doplňuje ještě jednou rolí - rolí dominy, kterou v sobě objevila 

a rozvinula v práci. Ačkoliv by se mohlo zdát, že pečující zdravotnický a mateřský přístup je 

opakem role dominy (péče a starost versus příkazy, odměny a tresty), obě tyto její polohy jsou 

spojené s její dominantní rolí vůči zákazníkovi/pacientovi. Pro Kristýnu tak práce společnice 

není spojená tolik s erotikou, jako s dáváním péče a dominancí, kdy její zákazníci pro ni 

představují buďto pacienty/klienty nebo děti, které je potřeba utěšit nebo naopak potrestat.  

 

3.7.2.2 Mona – Rozvoj sexuality  

 

Mona ve svém rozhovoru nejvíc akcentovala roli sexuality při práci společnice:  

Myslím, že je to o přijetí tvojí práce a tvojí sexuality, protože když si budeš dávat jenom 

hranice, nezvládneš to, jestli nejseš sexuální sama o sobě, nemůžeš se k tomu donutit, nemůžeš 

bejt taková jenom proto, že to ta práce vyžaduje… Pokud seš třeba člověk, kterej rád nosí 

džíny a tričko a najednou budeš mít práci, kde musíš nosit obleky a prostě nejseš ten typ 
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člověka, tak ti ta práce nebude sedět, nebudeš se v ní cejtit dobře… A to stejný je s prací 

společnice. Jestli seš ochotná zkoušet nový věci nebo něco zlepšovat, pak můžeš bejt 

společnice. A když nemáš ráda nic z toho anebo chceš jenom určitej typ lidí, nemůžeš to dělat. 

Práce společnice není pro každýho. Není to pro každýho, kdo má píču a kozy. Je úplně jedno, 

jak nádherná seš, můžeš bejt úplně uchvacující, ale když to nemáš, nikdy nebudeš dobrá 

společnice. Když máš tu sexualitu, můžeš jí dát komukoliv a můžeš jí posílat dál. Můžeš jí dát 

chlapovi, ženě, dvojici, třem chlapům… Jakákoliv kombinace tě napadne, pokud se v ní cejtíš 

dobře. Pokud ne, nemůžeš takhle pracovat. 

Mona v průběhu rozhovoru zmiňovala, že důležitá součást její práce bylo zkoumání 

svých vlastních bariér a konceptů, které měla v hlavě a které pomocí práce překonala. 

K sexualitě již před prací v sexbyznysu měla kladný vztah, ale teprve až práce společnice ji 

přinesla víc možností, jak jí zažívat a prožívat. Skrz práci tak objevuje, jaké věci (které by 

v normálním životě nezažila) jsou pro ni vzrušující.  

Stejně tak ve svojí práci zkoumá i sexuální preference zákazníků. Mona o sobě mluví 

jako o profesionálce, která se nerada ptá zákazníků, co mají rádi – dle ní je součást její práce 

to, aby si to u stálých zákazníků pamatovala a u těch nových na to přišla sama, právě proto, že 

je profesionálka. 

Mona přistupuje k práci téměř vědeckým způsobem – zkoumá, vyhodnocuje, analyzuje 

svoji sexualitu a sexuality ostatních. Přemýšlí nad klienty i mimo práci proto, aby rozluštila, co 

se jí a klientovi líbilo. Práci společnice pak bere jako příležitost vstupovat do sexuality, testovat 

její hranice, rozvíjet fantazie svoje i zákazníků. Skrz práci také ráda inspiruje zákazníky ke 

zkoušení nových věcí. Pro Monu je práce společnice spojená s objevováním a hraní si se svou 

sexualitou i sexualitou zákazníků.  

 

3.7.2.3 Alexandra – randění  

 

Alexandřiny odpovědi ohledně prožitku se zákazníky se hodně točí okolo romanticky 

stráveného času:  

Nejlepší zážitek je takovej, při kterým je ten sex jako v normálním životě, on si to užije a já si 

to užiju taky. Zrovna tohle byl Čech [pozn.- mluvila o zákazníkovi], se kterým to bylo dobrý, 

protože to bylo romantický a to mám ráda… Hodně se snažil kvůli mně a fakt se mi líbil, takže 

jsem si to užila.  
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Romantiku se zákazníky vyhledává a taky aktivně ji navozuje, pokud se jí zákazník líbí 

nebo je jí sympatický. V jejích výpovědích se vyskytuje romantika se zákazníky poměrně často 

a části výpovědí spíš znějí jako toho, co bychom označily za „randění“. Alexandru nebaví 

„rychlovky“, daleko radši se zákazníkem tráví delší čas, podoba jejich schůzek spíš vypadá jako 

setkání dvou milenců, stejně tak v sexu se zákazníky má ráda smyslné doteky nebo líbání.  

Co bychom díky současnému diskurzu spíše očekávali je to, že prostituce bude pro ženy, 

které v ní pracují spíš neosobní zážitek, od kterého se chtějí distancovat, neplést do něj city 

anebo je aktivně vyhledávat. U Alexandry tomu tak není. Pro ni je její práce spojená 

s romantikou a téměř až randěním s klienty (avšak stále platícími klienty). V tomto případě tak 

můžeme vidět, že placený erotický zážitek se nemusí nutně vylučovat s romantickým zážitkem 

a to jak ze strany zákazníka, tak ze strany společnice.  

 

3.7.2.4 Simona – Dobrodružství  

 

Pro Simonu práce společnice představuje dobrodružství. Zatímco v normálním životě 

zažívá normální věci, pracovní svět pro ni představuje místo, ve kterém má možnost zažívat 

něco netradičního nebo i zakázaného a skrytého. K tomu používá svoje pracovní alter-ego, do 

kterého vstupuje téměř jako do divadelní role, ve které je daleko svobodnější, než v normálním 

životě. Její pracovní alter ego má své jméno, svůj charakteristický způsob mluvy a chování, 

který je přesný opak toho, jaká je v osobním životě:  

Jde o oblíkání, make-up, vystupování, musíte si držet jiný vystupování tady, jiný venku. Jinak 

jste tady a jinak tam venku. Aby si člověk udržel tu jedinečnost, bejt jiná tady a bejt jiná 

venku. Tady jste polonahá s hodně make-upem, venku se oblíknete dvakrát tolik a půjdete bez 

make-upu.  

Její pracovní postava tak zažívá v práci věci, které by v normálním životě nezažila. 

Simonu baví mít druhou identitu, která je daleko bezstarostnější než ta venkovní. Její postava 

v práci hraje se zákazníky hry, potkává se s nimi v různých prostředích a vrhá se do nových 

zážitků. Práce je pro ni zdrojem dobrodružství a adrenalinu, který ji ve světe venku chybí.  
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3.7.3 Motivace pro setrvání v byznyse  

 

Častou představou je ta, že do sexbyznysu ženy vstupují a zůstávají kvůli materiální 

nouzi, dluhům, které je potřeba rychle platit, častý obraz je matky samoživitelky nebo žen, které 

jsou do sexbyznysu donuceny vstoupit. Ačkoliv toto jsou bezpochyby důvody některých žen, 

které by neměly být přehlíženy, participantky z mého vzorku tento narativ nereprodukovaly. 

Jejich motivace jsou velmi odlišné od těch, které jsou v současném diskurzu s prostitucí 

spojované.  

Současný a viktimologický diskurz jsou také „úspěšnější“ v odhalováních „skutečných“ 

motivů žen ke vstupu a setrvání v sexbyznysu. Přesvědčení o špatnosti prostituce je jedním z 

výsledků toho, že ji tyto diskurzy neumí pojímat práci jako svobodnou volbu – a to i přesto, že 

žena udává, že vstup do sexbyznysu byl její dobrovolná volba, diskurzy její vyjádření 

zpochybňují tím, že hledá události v jejím životě, které by mohly patologizovat a tím objevit 

příčinu vstupu do sexbyznysu. Zastánci těchto přístupů se tak často snaží identifikovat jakékoliv 

negativní události v jedincově životě (trauma z dětství, rozvod rodičů, časté stěhování …) nebo 

na druhé straně až příliš pozitivní aspekty života (výborné rodinné zázemí, finanční zajištěnost), 

které z různých důvodů „vysvětlují“ vstup do sexbyznysu (znuděnost perfektním životem, 

nedostatek lásky v dětství …). V tomto momentě tak ženino rozhodnutí o vstupu nebo setrvání 

tak přejímají odborníci, snaží se v jejím životě identifikovat události, které jsou příčinou jejího 

rozhodnutí (například Vinick and Kinsey, 1971 in Silbert and Pines, 1982).  Žena se tak stává 

doslova obětí událostí, které do té doby nemusely mít na její život vliv, její hlas je překřičen 

experty, kteří se stali odborníky na výklad jejího života a opět „potvrdili“, že její rozhodnutí je 

výsledkem něčeho nestandardního.  

Zde bych opět chtěla upozornit na to, že jakýkoliv motiv pro vstup do sexbyznysu 

neznamená, že samotná práce v sexbyznysu je špatná nebo rozhodnutí dané osoby je 

patologické, pokud je s ním daná osoba spokojená. Toto lze vidět například na práci 

textaře/zpěváka – zpěvákovo prožité trauma může být inspirací k jeho tvorbě, která je poté 

fanoušky oceňovaná a pro něj je tak zdrojem pocitů štěstí/úspěchu. Ačkoliv jsme si vědomi, že 

jeho skladby mohly vzniknout díky nešťastným událostem, neodsuzujeme a nepatologizujeme 

ani jeho skladby, ani jeho práci, obzvlášť pak ne, pokud mu přináší radost.  

Nicméně v následující kapitole bych chtěla ukázat, že motivace pro vstup i setrvání v 

sexbyznysu ani zdaleka nemusí být tak patologické, jak je očekáváno (viz například Šugrová, 

2009) a naopak může být velmi kreativní i obyčejné.  
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3.7.3.1 Peníze  

 

Pokud budeme pohlížet na roli peněz jako motivátoru při vstupu a setrvání v byznysu, 

je zapotřebí jej porovnat s ostatními pracemi. Je bezpochyby, že peněžní odměna je jedním 

z kritérií výběru jakéhokoliv povolání (Astin, 1984; Levine, 1976) - radši bychom si vybrali 

dobře placenou práci, než tu, která by měla špatné platové ohodnocení. Peníze jsou legitimním 

důvodem toho, proč se někdo rozhodne pracovat v určité práci a často můžou být jediným 

důvodem – u pokladní za kasou nebo u pracovníka na stavbě nejspíš neočekáváme, že by práce 

byla extrémně naplňující nebo že skrz ni by se lidé realizovali. V těchto případech nás 

nenapadne se ptát na motivaci výběru práce nebo dokonce tyto zaměstnance nutit vymýšlet 

zástupné důvody, proč zrovna tuto práci dělají. Stejně tak u kvalifikovanějších povolání 

očekáváme, že součástí jeho výběru mohlo být zajištění určitého životního standardu. 

Nepředpokládáme, že jak kvalifikovaní tak nekvalifikovaní zaměstnanci by v práci zůstávali i 

poté, co by nedostávali žádný plat. Pokládat jim otázku, zda jejich práci dělají pro peníze, by 

bylo směšné, stejně tak jako na to upozorňovat. 

Proč je tedy problém u společnice to, že by se žena rozhodla pracovat pouze za účelem 

vydělání peněz? V čem by byla její odpověď „dělám to kvůli penězům“ méně přijatelná než 

například u pokladní v obchodě? Motivace financemi se u společnic objevuje podobně, jak u 

ostatních povolání a nemělo by tedy být na ní nic překvapivého. Zatímco však u práce pokladní 

se dokážeme s odpovědí „dělám to pro peníze“ v klidu smířit, u prostituce často následují 

hodnotící soudy o tom, že se žena „nechala koupit“ popřípadě mírnější „každý má svou cenu“. 

Ačkoliv peníze jsou jedním z důležitých aspektů práce pro participantky, samy se ve 

výpovědích ohrazovaly proti zmiňovanému „nechání se koupit“ – zákazníci si 

nekupují/nepronajímají je jako člověka, ale jejich službu, kterou nabízí, podobně jako to dělají 

třeba u služeb právníka, u kterého by nás nejspíš narativ „kupování si člověka“ nenapadl. Stejně 

tak se vymezují proti „kupování“ těla. Jejich tělo je nástrojem, skrz které realizují specificky 

svoji práci, ale které je pořád jejich a zákazníci nad ním nezískávají moc tím, že si zaplatili 

jejich službu. Opět – podobně jako u maséra, ke kterému jdeme na masáž a za kterou mu 

zaplatíme, by nás nejspíš myšlenka toho, že si kupuje naše tělo a má nad námi moc, nenapadla.  

Pro většinu participantek byly peníze jedním z důležitých motivátorů pro vstup do 

byznysu. Postupem času ale začaly poznávat víc a víc práci společnice a ty, které měly 

zkušenost s jiným zaměstnáním, začaly porovnávat nejenom finanční výhody, které dle nich 

z práce plynou a rozhodly se v práci setrvat. Ačkoliv většina participantek je nyní absolutně 

finančně zajištěna a z byznysu by mohly odejít anebo nepracovat tolik, pouze Ingrid 
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v rozhovoru zmiňovala, že se nyní chystá dát pauzu, nicméně nevylučovala, že se do byznysu 

po této pauze vrátí. Zbylé participantky přání konce práce společnice buďto vůbec 

netematizovaly nebo se vůči němu vymezovaly s tím, že končit ještě nechtějí:  

 

Tohle je nejlepší, lidi se tě často ptaj, jak dlouho tohle plánuješ dělat. A holky většinou říkaj, 

jakože jeden dva roky… Já nemám žádnej určitej čas… A lidi jsou z toho překvapený: Ty 

nevíš? Ne, já nemám žádnej časovej limit, budu to dělat do tý doby, dokud s tím budu 

spokojená. Takhle by to měli dělat všichni, nejseš spokojená se svou prací, tak dej výpověď a 

běž do jiný. Takže se furt ptaj a já říkám: Jak dlouho budu kurva chtít… Klidně 15 let nebo 20 

let nebo dva roky, zatím to neřešim a nedělám si plány, nechci to plánovat a cejtím se v 

pohodě takhle. (Mona)  

 

3.7.3.2 Svoboda  

 

Jednou z ústředních věcí, která se v rozhovorech s participantkami objevovala, bylo 

téma svobody, které jim práce nabízí. Zatímco současný a viktimologický diskurz rámují 

prostituci jako prostředí nesvobody, samotné participantky spojují svou práci právě se 

svobodou. Práce společnice jim zaprvé dává svobodu se rozhodovat o všech aspektech práce - 

o svojí pracovní době, tj. kolik hodin budou v práci, v kolik začnou pracovat a kdy půjdou 

domů. Nejedná se však jenom o pracovní dobu, ale vůbec o celé jejich pracovní dny – je tak na 

nich, jestli určitý den budou pracovat nebo zůstanou doma, bez nutnosti schválení někým nebo 

udávání důvodu, popřípadě bez sankcí, které by následovaly v ostatních zaměstnáních. Pokud 

se tak některá z nich rozhodne odjet na dovolenou, neočekává, že by si musela „brát volno“.  

Já jsem měla normální práce, pracovala jsem pro někoho a už tehdy jsem to nenáviděla… Ne 

že bych nesnášela tu práci, ale nesnášela jsem lidi, co mi říkali, co mám dělat. Celej život jsem 

nesnášela, když mi někdo říkal, co mám dělat. Takže bejt tady a dělat si co chci a kdy chci… 

Myslím, že je to pro mě důležitější než peníze. Takže kdybych se teď chtěla vracet do normální 

práce, bylo by to fakt nemožný… protože bych znovu měla nějakýho šéfa, musela bych se 

někomu hlásit. Tady? Nic z toho dělat nemusíš… Jediný co, tak musíš dodržovat nějaký 

pravidla, ale ty musíš dodržovat všude. Ale nikdo ti neříká, kdy máš přijít do práce, jak dlouho 

máš zůstat, s kým máš jít na pokoj, takže seš svůj vlastní šéf a máš svobodu. A to je pro mě 

HODNĚ důležitý. (Luisa)  
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Svoboda se netýkala pouze docházky do práce, ale také zmiňovaly svobodu ve smyslu 

výběru toho, co budou v práci dělat. Každá z nich tak rozhoduje zároveň o tom, jak bude její 

podoba práce vypadat a jakou show bude zákazníkům nabízet. Participantky jako velmi důležité 

také hodnotily možnost si vybírat i zákazníky, ať již na základě jejich vzhledu, chování nebo 

požadavků na show – možnost odmítnutí/výběru toho, co v práci budou dělat a s kým, byla 

další z důležitých věcí pro participantky.  

Svoboda nekončí pouze u rozhodování o aspektech práce, ale svobodu participantky 

spatřují i v tom, že v práci mohou dělat věci, které v normálním životě by dle nich dělat neměly. 

Toto popisuje Ingrid, kdy mluví o zákaznících, kteří přichází špinaví: 

 

Představ si, že potkáš frajera na diskotéce a fakt se ti líbí a pak zjistíš, že má bláto za ráfkem… 

A říkáš si, tohle si přece do sebe nestrčim a nemůžeš ho poslat do sprchy. V práci si je hezky 

pošleš do sprchy, a když nechtěj, tak je prostě požádáš o to, aby odešli z pokoje a z tvýho života 

[smích]. Ale venku musíš bejt o něco víc zdvořilá a bejt trochu jako dáma, tady se občas měnim 

v příšeru, protože [zákazníci] jsou fakt někdy retardovaný. 

Zatímco v normálním životě Ingrid cítí, že by se nemohla chovat tak, jak by chtěla (to i 

v případě, kdy se jedná o její zdraví) a měla by plnit určité genderové role, práce ji umožňuje 

chovat se podle toho, skutečně jak chce. V osobním životě se spíš cítí zavázána tím, že by měla 

plnit nějaké genderové představy o chování žen, v práci je to ona, která vytyčuje pravidla, která 

muži musí respektovat. V této výpovědi tak vidíme, že zatímco venku má Ingrid pocit, že se 

musí rozhodovat podle očekávání a je jimi ve svých rozhodnutích svazována, v práci tyto 

očekávání naplňovat nemusí – Ingrid tak nejenom zažívá svobodu chovat se podle sebe, ale 

také moc tuto svobodu používat. 

Podobnou svobodu zmiňuje i Silvia – ta se v práci cítí být volná, protože může být, kým 

chce. To ve vyprávění konfrontuje s představou, že by se v normálním životě měla držet vzorce 

chování podle genderových představ.  

 

Nechci dělat nic, co nebudu chtít nebo si to přát, jenom proto, že musim nebo protože lidi maj 

pocit, že bych měla… Je mi 35 a nejsem vdaná a [ostatní] o mě říkaj, že mám ráda život a že 

ráda píchám… Jo, ráda píchám, co máš s tím za problém? Píchám s tebou? Píchám s tvým 

manželem? Ne, tak běž do prdele [smích]. […] Každá věc, kterou dělám, tak jsem za ní 

zodpovědná já. Když si volim to, že nebudu mít děti nebo že se nevdám nebo to, že dělám tuhle 

práci, všechno to jsou moje volby a jsem díky tomu šťastná nebo prostě v souladu se sebou, 

protože dělám věci, který chci. Proč bych toho měla nechávat? Nechci toho nechávat. Nechci 
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bejt normální…. Chci se někdy chovat jako dítě a jindy zase jako starej člověk, co si stěžuje na 

bolesti zad [smích], chci bejt jako někdo, kdo zrovna poznal svojí první lásku a je [do ní] 

zblázněnej… A díky tomuhle se cejtim svobodná, dává mi to klid a cejtim se živá. 

 Silvia tak skrz práci pociťuje svobodu, protože se i díky ní odlišuje od toho, co by měla 

dělat a jaká by měla být podle představ ostatních. Práce jí zároveň dává možnost hrát různé role 

a různé polohy prožívání, díky kterým pro ní svět není nudný. Jako zdroj diskomfortu Silvia 

nevidí to, jak se chová, ale to, že se od ní očekává konformní chování, které naplňovat nechce.  

Na těchto ukázkách můžeme vidět, že ačkoliv je prostituce spojovaná s nesvobodou, u 

těchto participantek je to právě naopak. Zaprvé v ní mají možnost rozhodovat o svojí pracovní 

době, počtu hodin strávených prací a podobě práce, není na ně vyvíjen žádný tlak na plnění 

norem práce, nemusí nikomu reportovat, co v práci dělaly. Druhým aspektem svobody je 

možnost se chovat podle sebe, což podle participantek znamená chovat se subverzivně vůči 

očekáváným gender stereotypům. Zatímco se tedy očekává, že je prostituce spojená 

s nesvobodou, pro participantky povolání představuje právě prostor, ve kterém se cítí být 

svobodné.  

 

3.7.3.3 Jedinečnost zážitků 

 

Participantky ve svých vyprávěních často používaly téma toho, že se určité věci nedají 

zažít nejspíš nikde jinde než v této práci. Toto téma se objevovalo v souvislosti s potkáváním 

nových a zajímavých lidí:  

No, mluvení s lidma je na tom to nejlepší. […] Můžeš se naučit hodně o různejch kulturách, 

geografii… O hodně zajímavejch věcech a možná v normálním životě tohle nezískáš… 

Nemůžeš zastavovat lidi na ulici a ptát se jich: Můžeš mě říct něco o tvojí kultuře?(Ingrid)  

Podobně to vidí i Karolína, která v práci potkala klienty, díky kterým získala konexe:  

Můžeš poznat zajímavýho člověka a stejně tak i blbce, opravdu poznáváš spoustu lidi, konexí, 

známostí. Tak s takovejma lidma vyjdu na kafe, neberu to jako escort, nejdeme na hotel, 

jdeme na kafe, večeři, oběd a to jsou hrozně zajímavý lidi, je fakt, že mě i někam posunuli, 

pomohli. […] Když náhodou něco potřebuju, tak zavolám a mám komu. Takže ta [práce] 

společnice mi otevřela hrozně moc dveří, takže kdybych dělala tam, kde jsem předtím dělala, 

tak samozřejmě poznáš i nějaký lidi, ale rozhodně ne tyhlety. […] Hele vem si, spoustu 

společnic se dostane na takovou úroveň, že lítaj do Ameriky, do Francie, do Dubaje… Můžeš 
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se ty, když to neděláš, dostat do Dubaje k nějakýmu princovi? Zažít, podívat se. To jsem 

tenkrát taky potkala jednoho, ještě předtím, než jsem potkala toho s tím půlmilionem, tak ten 

mě zase vzal helikoptérou do takový restaurace a já jsem byla v sedmým nebi i přesto, že mi 

bylo čtyřicet, tak jsem si říkala, no tak co jsem všechno prošvihla.  

Karolína také vidí v práci potenciál zažít to, co by v normálním životě nepoznala. 

Společně s Karolínou poznávání nových věcí tématizují i Luisa a Ingrid – ty se díky práci 

dozvěděly plno zajímavostí o cizích kulturách díky vyprávění zákazníků a konverzování s nimi. 

Ingrid se díky práci začala sama vzdělávat okolo LGBT+ komunity – začaly ji zajímat různé 

druhy sexuality, se kterými se setkávala v práci.  

Vedle zajímavých informací, konexí a prožitků participantky zmiňovaly samozřejmě 

nestandardní erotické zážitky se zákazníky – například roleplay, ve kterém byl zákazník pes po 

dobu celého dne, incestní fantazie zákazníků, S/M zážitky, zákazníky, které vzrušoval 

cigaretový kouř nebo jízda dětským autíčkem po zádech, zákazník, který sám sobě zvládnul 

udělat orální sex, zkušenosti s ženami klientkami apod. Participantky v průběhu rozhovorů tyto 

odlišné zážitky netematizovaly jako něco deviantního, na čem by se nechtěly podílet. Naopak 

tyto nestandardní zážitky pro ně byly zpestřením a přišly jim subjektivně zajímavé – ne ale jako 

patologie, ale jako forma zážitku, který by nejspíš jinde nezažily.  

Na způsobu vnímání různých (sexuálních) zážitků se u participantek ukazuje, že práce 

společnice má v rámci tohoto byznysu daleko blíž k pojetí ars erotica. Participantky 

nepronášely hodnotící soudy ohledně fantazií zákazníků, naopak rády vstupovaly do 

netradičních sexuálních zážitků, bez toho, aniž by musely patologizovat samy sebe nebo 

zákazníky. Přání a fantazie zákazníků spíš pojímaly jako hru nebo představení, kterého se 

mohou zúčastnit a které zároveň spoluvytváří.  

 

3.7.4 Psychicky náročná práce 

 

Ačkoliv pro participantky je práce společnice spojená s pozitivními aspekty, zmiňovaly 

v rozhovorech taky negativní stránku jejich práce a tou pro ně je psychická náročnost. 

Psychickou náročnost participantky opět nerámovaly skrz očekávatelný narativ o vyrovnávání 

se s prací, pocity viny nebo studu, ale psychická náročnost vycházela z jejich každodenních 

interakcí se zákazníky.  

Práce s lidma, to je fakt zkurveně těžký. Protože někdy musíš poslouchat lidi, který poslouchat 

nechceš, aby sis mohla vzít jejich peníze […] Nemaj nic, co by mě na nich zajímalo, žádnej 
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dobrej pokec ani sex, prostě nic. Ale jsem s nima, protože jsem společnice, je to moje práce a 

musím je podpořit. (Ingrid) 

Můžete cítit psychickou únavu… z lidí, že musíte komunikovat, tohle vás daleko víc vyšťaví, 

než když budete mít třicet lidí za sebou, tak je to daleko lepší, než když tady máte jednoho 

stálýho klienta na osm hodin, protože ten z vás veme veškerou energii. Protože vy tady osm 

hodin musíte komunikovat, musíte se mu věnovat… tohle vás strašně unaví, pak se vám chce 

strašně spát [smích]. Pak už musíte jít domů a vyčistit ten mozek. (Simona) 

Participantky zmiňovaly náročnost soustředění se a věnování se některým typům 

zákazníků. Fyzická část práce je pro ně daleko menší téma, než ta psychická – společnice 

netematizovaly náročnost střídání zákazníků nebo jejich velký počet ani netradiční požadavky, 

naopak je mnohdy upřednostňovaly před jedním, který s nimi zůstává dlouhou dobu a který je 

pro ně nudný a nezajímavý. Jejich výpovědi se tak podobají třeba naracím, které bychom čekali 

u terapeutů – únava ze soustředění se a věnování se klientovi, subjektivní pocit nezáživnosti 

jeho povídání na jedné straně, na druhé však pocit zodpovědnosti dostát svoji roli a být 

profesionál.  

Další z náročných momentů pro společnice je ten, kdy zákazníci nerespektovali to, co 

jim řekly a snažili se překračovat hranice toho, co nabízí za služby.  

Jo, když třeba vidíš, že ten frajer dělá po pátý tu stejnou věc, kterou si jim řekla, aby 

nedělali… A znovu to dělaj a ty jim říkáš: Nedělej to… Takže se snažíš bejt klidná a čekáš, až 

čas vyprší [úsměv]. (Luisa)  

[…] ale jsem furt ve střehu. Já se neumim uvolnit v práci. Doma se uvolníš, neočekáváš žádný 

nebezpečí. Kdyžto já v práci, protože ty chlapi jsou fakt podrazáci, jim desetkrát řekneš, že 

maj mít kondom a oni si ho sundaj. Nemůžeš se uvolnit ani si to užít, protože je furt hlídáš. 

Ikdyž přijde slušnej chlap, tak to chudák odnese za ty všechny před nim. (Karolína) 

Pro společnice není problém, že nabízí nějaké služby, ale fakt, že zákazníci nerespektují 

jejich hranice a dělají to, co ví, že dělat nemají.  

Fakt, že se téma nerespektování hranic objevilo, ukazuje na to, že zde na vině není úvaha 

konkrétního zákazníka, ale to, že jsou zákazníci ovlivněni běžnými představami o prostituci. 

Zatímco u využití služeb kondičního maséra by nás nenapadlo po něm chtít orální sex (nebo 

jiný typ služby, o němž víme, že ho nenabízí) a respektovali bychom jeho hranice práce, u 

společnice mají tendenci někteří zákazníci tyto hranice překračovat, protože si neuvědomují, že 

i v tomto případě si kupují určitou službu. Tyto zkušenosti poté nutí společnice hlídat zákazníky 
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a nemoci si chvíli se zákazníkem užít, pokud by chtěly. Problémem pro ně není práce, ale to, 

jak k ní někteří zákazníci přistupují.  

Na jedné straně vidíme zákazníky, kteří mají nějakou (byť častokrát mylnou) představu 

o tom, jak placená erotika funguje a s tou přichází za společnicí. Na druhé je ale svět společnic, 

ve kterém tyto představy zákazníků dělají jejich práci těžší. Jedním z příkladů, kdy se střetává 

očekávání zákazníků a reálný svět prostituce lze vidět v terminologii, která se používá 

v sexbyznysu – OWO (oral without), CIM (cum in mouth), GFE (girlfriend experience) nebo 

PSE (pornstar experience). Právě vznik této terminologie ukazuje, že i zde existují hranice, 

které společnice mají nebo jaké zážitky jsou schopné dát klientu a ne vše je samozřejmostí.  

 

 

3.7.5 Empowerment  

 

Velký tématem pro společnice byly pocity, které se pro ně pojí s prací anebo které v ní 

získávají. Tato kapitola bude určitou specifikací liberálního feministického diskurzu, ve 

kterém právě empowerment pramení z práce společnice.  

3.7.5.1 Finanční nezávislost  

 

V rozhovorech participantky akcentovaly jako velkou výhodu práce společnice to, že 

se díky penězům staly finančně nezávislé. Některé před vstupem do sexbyznysu pracovaly i 

v jiné práci, které jim jen tak tak stačily na pokrytí běžných finančních nákladů během měsíce 

a uspoření malé částky, popřípadě nějaká drobnější dovolená nebo nákup oblečení. Při vstupu 

do sexbyznysu se tato situace dost změnila – většina participantek se pohybuje/pohybovala 

s výdělkem průměrně okolo 200-300 tisíc korun za měsíc.  

Tak většinu času můžeš mít všechno s touhle prací. Máš peníze na to, aby sis dělala, co kurva 

chceš. Můžeš jíst, kde chceš a co chceš, v jakýkoliv restauraci, můžeš se oblíkat, v čem chceš. 

[…] Po dvou letech si to užívám. Cejtim se volná, mám pocit, že si můžu dovolit všechno, nic 

mě nestresuje, pokud chci někomu pomoct, tak mu pomůžu… Můj brácha teď začal chodit na 

další kurzy IT a byl z toho dost stresovanej, že to bude stát 150 euro za měsíc a že je to hodně 

peněz a co bude dělat a jak to udělat, aby si nemusel říkat mámě o peníze, protože je chlap… 

Tak jsem mu volala a říkám: Hele chceš to dělat? A on že jo, chci…  Tak říkám: Já ti to 

zaplatím. A on že je to hodně peněz a že ne… A já: ne, já ti to úplně v klidu zaplatím, takže se 

neboj… Tohle je pro mě jako nic, ale mám radost z toho, že můžu něco udělat. A to je jenom 

příklad. Je to prostě uspokojující… Takhle práce je prostě uspokojující. (Mona) 
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Finanční nezávislost, kterou získaly díky práce společnice, jim dává pocit uspokojení a 

svobody. Společnice se tak stávají nezávislé na svojí rodině a často to jsou ony, které podporují 

ze svých peněz rodiče, popřípadě sourozence. Stejně tak nejsou závislé na partnerovi (pokud 

nějakého mají), protože velmi pravděpodobně vydělávají více než on. Často se tak stává, že 

společnice je ta, která vydělává peníze a manžel nebo partner je doma a stará se o děti a 

domácnost. Zde můžeme vidět další subverzi vůči gender normám – vzhledem k tomu, že stále 

ještě existuje gender pay gap (Blau, Kahn, 2007) a glass ceiling (Bass, Avolio, 1994), je pro 

ženy těžké dosáhnout na pozice, ve kterých by jejich platové ohodnocení bylo srovnatelné s tím, 

které dostávají muži. Práce společnice se tomuto vymyká, a tak se často ženy stávají tou, která 

vydělává peníze a partner se stará o domácnost.  

Ženy tak pociťují svobodu, kterou mají skrz peníze a o to víc, protože si je vydělaly 

samy. Tento jejich finanční úspěch je zdrojem jejich sebevědomí. Ačkoliv současný diskurz 

uznává peníze jako zdroj úspěchu, vedle toho také upozorňuje na možnost sebehodnoty a 

sebeuznání kvůli práci. Společnice si skrz svoji práci uvědomily svůj potenciál, který je pro ni 

zdrojem sebevědomí. Pokud bych toto měla porovnat opět s dalšími pracemi, je opravdu těžko 

představitelné, že kdokoliv, kdo by vydělával takové částky svojí aktivní prací, by se cítil 

nesebevědomě. Těžko bychom u velmi úspěšného neurochirurga očekávali narativ o tom, že se 

kvůli množství úspěšně odoperovaných pacientů a výši jeho platů cítí nesebevědomě a 

nepociťuje skrz práci úspěch.  

Karolína a Simona zmiňovaly však jeden problém týkající se vydělávání peněz:  

Když si je někdo vydělá, tak tím nemusíte provokovat okolí zbytečně, do Pařížský si nepůjdu 

koupit kabelku za třicet [tisíc], protože když se vás někdo zeptá, co děláte, tak se těžko 

vysvětluje, že asi prodávám v nějakým butiku boty. Tak je dobrý to neprovokovat, nějak to 

nikde nešířit a prostě žít si normálně. Bejt v klidu hlavně, občas si uděláte nějakej výstřelek, 

ale tak ten si uděláte mimo lidi, co to nepotřebujou vidět. Ale jinak si držet ty dva světy 

oddělený. Aby se vás nikdo moc nevyptával, ať nejste nápadná a takhle to držet. (Simona) 

Tenkrát Karel Gott řekl, že peníze přináší svobodu. A jediný, co se v Čechách neodpouští, je 

úspěch, Češi jsou závistiví a úspěch ti neodpustí. (Karolína)  

Problémem pro ně není výše vydělaných peněz nebo způsob jejich vydělávání, ale právě 

názor nebo soudy okolí, které by přišly poté, co by si je začaly užívat. Zde opět vidíme, že to, 

co by způsobilo negativní emoce u participantek by nebylo vydělávání vysokých částek, ale to, 

že by jejich finanční úspěch plynoucí z práce odsoudilo okolí. Participantky se tak radši snaží 
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„neprovokovat“. Při rozhodování se o koupi věcí často nepřemýšlí, jestli si jí mohou dovolit 

peněžně, ale jestli si jí mohou dovolit koupit před okolím. 

 

3.7.5.2 Úspěch  

 

Participantky v průběhu rozhovoru mluvily o tom, jak je podstatné přistupovat k práci 

zodpovědně a aktivně. Tato zodpovědnost a aktivita se u každé projevovala jinak – hlídání si 

zdraví, nutností flexibility ohledně požadavků zákazníků, neužívání drog nebo alkoholu, 

budování klientely stálých zákazníků, hlídání si soukromí, rozhodování o podobě schůzek. 

Ingrid toto přirovnává k tomu mít vlastní firmu, ve které je jenom ona a musí se starat o vše. 

Ačkoliv ostatní participantky příměr s firmou neuvedly, akcentovaly podstatu toho řídit svůj 

vlastní byznys, při kterém si každá přišla na svoje know-how. Povídání participantek připomíná 

narace, které bychom očekávali například u manažerky obchodu – participantky zdůrazňovaly 

nutnost časové flexibility, schopnost odhadnout zákazníka a umět se mu přizpůsobit, pamatovat 

si přání stálých zákazníků a budovat si jejich síť… Participantek pracovní role je tedy spojena 

s aktivitními rozhodnutími v jejich práci.  

Důležitým prvkem hodnocení jejich byznysu byl úspěch u zákazníků. Svůj úspěch 

jednak měřily na vydělaných penězích, jak jsem zmiňovala výše, důležité pro ně bylo ale také 

to, že se za nimi zákazníci vrací, popřípadě jestli odchází spokojení.  

 

A taky si přijdu úspěšná, když se lidi [za mnou] vrací. Když tu mám člověka, co se mnou něco 

zažije… Někdy prostě lidi neprojevujou emoce, třeba nechtěj nebo to prostě nedávaj najevo 

slovama, jestli se cítí dobře nebo špatně a ty netušíš, co si kurva myslí [úsměv]. A když pak 

vidíš, že se někdo takovej vrátil, to znamená, že si mu dala něco dobrýho a pak se doopravdy 

cejtíš úspěšná. A říkáš si: já jsem fakt hodně dobrá. Vrátil se zpátky, to znamená, že to bylo 

dobrý. (Mona) 

Kolikrát se stane, že ten chlap řekne, jakože se neudělal. Tak já začnu vyprávět [erotické 

pohádky] a řeknu: Klid, hezky si lehni… a začnu vyprávět hezky. A on: Já jsem nevěřil, že ty 

to dokážeš, ale na tobě jsem to viděl, že to dokážeš [úsměv], že ty seš šikovná holka [smích]. 

(Kristýna) 

Narativ úspěchu „považuji se za úspěšnou“ se tak vyskytoval v rozhovorech společně 

s hrdostí na to, že jsou v práci dobré. Skrz zákazníky a jejich návratnost nebo spokojenost tak 

prožívaly pocity úspěchu – velké množství přicházejících zákazníků tak nefungovalo jako něco, 



61 

 

co by mělo podrývat jejich důstojnost, naopak jim dodávalo sebedůvěru a pocit úspěchu z práce 

a dobře vedeného byznysu. Toto dokládá i výrok Luisy, která mluví o tom, co na práci považuje 

za nejtěžší v období pandemie:  

Když by tu byli lidi, hodně by se pracovalo a chodila by si dovnitř a ven z pokoje a do pokoje, 

bylo by to hodně snažší… Ale když někdy strávíš celou noc a nic neděláš, tak je to hodně 

únavný… Pak si říkám, že jsem prostála celou noc a nic… to čekání je na tom nejhorší, to tě 

stresuje víc, než kdybys měla padesát zákazníků za den… To je fakt stresující. 

I ostatní participantky zmiňovaly, že je pro ně daleko větší problémem, když zákazníci 

v podniku nejsou nebo nechodí zrovna za nimi, než to, že jich má přes noc velké množství.  

 

3.7.5.3 Sebevědomí  

 

Ačkoliv předchozí kapitoly se o sebevědomí zmiňují v souvislosti s finančním 

úspěchem a návratnosti zákazníků, ráda bych zde zmínila další aspekty sebevědomí, které 

participantkám přinášela práce společnice. Tím prvním bylo to, že pociťují zájem ze strany 

klientů – jsou tedy žádané. Za druhé to bylo tím, že samy aktivně umí „sbalit“ zákazníka a jsou 

v tom víceméně úspěšné. Opět, pokud bych toto měla vztáhnout k muži playboyi, který 

přitahuje velké množství žen a je schopný velké množství žen i „sbalit“, asi by nebylo 

s podivem, že bude díky tomu sebevědomý. Co je zde navíc, je však finanční aspekt:  

Občas si prostě říkáš: ty kráso, on zároveň platí za ten čas se mnou. Není to, jako 

kdybysme se potkali někde v klubu, tak si zapícháme bez peněz. Ale tenhle chlap přijde a musí 

za mě zaplatit… Takže… prostě se cejtíš, že tě FAKT chce, protože jinak by přece neplatil mě 

a šel by za jinou holkou. (Alexandra) 

Pro participantky je tak zdrojem sebevědomí nejenom to, že jsou žádané, ale že jsou 

žádané natolik, že je zákazník schopný i platit za její službu, i když by ji třeba mohl jinde dostat 

zadarmo. Ve výpovědích se opět nevyskytuje narativ toho, že by finanční příjem od zákazníků 

ji nějak degradoval, nevytváří v ní pocity studu nebo méněcennosti, naopak to, že někdo jiný 

za nimi přichází a platí za její služby peníze, je pro ně dalším zdrojem sebevědomí.  
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Nejsou to ale jenom zákazníci, díky kterým společnice zažívají sebevědomí, ale i fakt, 

že obstojí v konkurenci ostatních žen v klubu. Tuto zkušenost popisuje Silvia:  

A pracovala jsem [pozn. – v klubu ve Španělsku] a postupně jsem se stala jednou z 

nejdůležitějších holek v tom klubu. A díky tomu jsem se cítila dobře, protože všichni ze mě byli 

unešení, když jsem přišla do klubu a to ti dodá tu sílu a říkáš si, že zvládneš cokoliv. 

Silvie zkušenost doplňuje i vyprávění Mony:  

 

Když začneš pracovat v týhle práci, seš nejistá, neznáš svůj potenciál a nevíš, co 

můžeš dokázat. Myslíš si, že seš normální člověk, podceňuješ sebe a to, co zvládneš. A když 

postupně v práci rosteš, zjišťuješ, co se děje, co doopravdy dokážeš, pak přijde to sebevědomí. 

Myslím, že sebevědomí je 90% týhle práce. Když máš sebevědomí, pak to můžeš dělat dobře. 

To ti dá ten příjem a to uspokojení. 

Na těchto vyprávěních vidíme, že práci společnice nevnímají jako degradující a jako 

něco, co by jim mělo srážet sebevědomí. Naopak přízeň zákazníků a to, že jsou žádané, jim 

sebevědomí zvedá. Úryvek z vyprávění Silvie také připomíná stoupání ve firemní hierarchii a 

nabývání na důležitosti v očích ostatních kolegů a kolegyň, která také vede k podpoře 

sebedůvěry a sebevědomí. Zároveň díky práci zjistily svůj potenciál a to, čeho doopravdy 

můžou dosáhnout, díky čemuž se cítí silnější a sebevědomější.  

 

3.7.6 Prožívání sexuální slasti  

 

V této kapitole bych chtěla popsat, jak samotné aktérky pojímají svůj vztah k tělesným 

slastem a zda-li je zažívají také při práci společnice. V současném diskurzu je často prožívání 

sexu omezeno na kvantifikaci - kolik měla společnice sexuálních partnerů před vstupem do 

sexbyznysu, v jakém věku měla první sexuální zkušenosti, případně kolik zákazníků má 

průměrně za den (Weiss, 2010) 

Tradičně se tak spíš nepředpokládá, že by společnice prožívaly v práci slast nebo 

dosahovaly orgasmu. Mnohdy výzkumníci tuto otázku ani nepokládají (například diplomové 

práce: Dočkalová, 2016; Košťálová, 2014, Šugrová, 2009, Sobolová, 2015). Domnívám se, že 

pro to existují dva důvody – zaprvé (vzhledem k pojetí myšlenkového rámce zmiňovaných 

diplomových prací) výzkumnice neočekávaly, že by jejich participantky mohly prožívat slast 

v práci. Zadruhé jejich vztah s participantkami vznikal za účelem výzkumu, a tudíž nebyl nijak 

důvěrný, což mohlo vést k tomu, aby tuto otázku vynechávaly. V jiných pracích sexuologů se 
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zkoumání prožívání slasti nebo orgasmu vyskytuje pouze jako kvantifikace.  Například Weiss 

(2010, str. 645) zmiňuje českou studii, ve které sexuální vzrušení se zákazníkem pociťují 

prostitutky v menšině případů (44%) nebo nikdy (35%) a 49% dotazovaných respondentek 

nedosáhlo orgasmus se zákazníky nikdy.  

Ve výpovědích participantek se při rozhovorech objevovalo téma prožívání 

vzrušení/slasti, tak dosahování orgasmu:  

 

Hele víš co, jsou prostě některý chlapi, který jsou normální, galantní, jsou slušný, tak je 

pravda, že když to umí, tak jo. […] Ale jo, je to pravda, prostě stane se, jednou možná že za 

půlroku, přijede nějaký týpek, který to prostě umí, hezky poděkuje, udělá mě a já jeho, užijeme 

si a odejde pryč a nebo si to prodlouží, když něco ve mě objeví. (Kristýna) 

Já třeba, probíhá nějakej sex a je to pořád o těch penězích a nečekám, že budu mít orgasmus, 

že to fakt tak dobře udělá. Ale pořád tam není ta touha, ta vášeň, já vlastně do toho nešla s 

tou touhou a vášní a přesto mám orgasmus. A to, to tam prostě chybí. Jako kdybych dělala v 

cukrárně, a zrovna teda mám tyhle dorty a ty mě moc nebavěj, vyjímečně teda přijde nějakej 

ten hezkej dort, že ten orgasmus je, ale není tam ta vášeň a ta touha. […] Ale samozřejmě 

orgasmus jsem v práci zažila a pak jsem si jenom říkala: S takovým hrozným chlapem, to 

přece není možný [smích], oni to prostě některý uměj, některý to prostě uměj. (Karolína)  

Je pro mě težký mít orgasmus, ale občas ho mám. Když jsem myslela, [že si to] užívám, tak 

jsem nemyslela jenom mít orgasmus… Moc nevím, jak vysvětlit, je to spíš pocit… Třeba já si 

užívám líbání daleko víc, než třeba sex… Miluju předehry, takže když se mě někdo dotýká, 

myslím v práci, líbá mě a tak, takže si užívám spíš tohle, než že bych se hnala za orgasmy… 

(Alexandra) 

Může se to [pozn.- mít orgasmus] stát jednou za dva dny, jednou za týden, třikrát denně 

[úsměv] a nikdy nevíš… Je to prostě překvapení. (Mona) 

Na těchto úryvcích je zajímavé nejenom to, že je orgasmus normální součástí jejich 

práce, ale taky to, že žádná z těchto participantek jej nepopisuje v souvislosti s negativními 

pocity o sobě samé, pocitech viny nebo zrady jejich vlastním tělem, které by zažívalo něco, co 

by ona sama nechtěla. Naopak jejich vztah k orgasmu je spíš lhostejný, nehodnotí ho ani 

pozitivně, ani negativně, spíš jako něco, co se prostě někdy stane a nepřikládají mu větší 

význam, případně se jím nechají překvapit.  
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Ačkoliv prožívání slasti s prožíváním orgasmu souvisí, neměla by být slast omezována 

pouze na orgasmus. Jeho prožívání se v rozhovorech objevovalo méně, než prožívání slasti jako 

takové se zákazníky. Zatímco narativ orgasmů vyjadřoval určitou lhostejnost k nim, při 

vyprávění o prožívání slasti to byla věc, ke které někdy participantky aktivně vedly zákazníky.  

 Prostě hodně lidí prostě neví, jak to maj dělat, neví, jak pořádně sahat na kundu, netuší, jak 

líbat prsa a tak… Netuší, jak se to dělá, takže to dělaj, ale úplně špatně. […] Takže i když jim 

řekneš: hele dělej to takhle… Tak oni hned: Co, tobě se to takhle nelíbí? A ty mu říkáš: no, 

kdyby se mi to líbilo, tak bych ti neříkala, abys to dělal jinak [smích]. (Luisa) 

Jsem hodně otevřená novejm věcem v mým normálním životě, nejenom v týhle práci. 

Vzrušující už třeba může být to, jak mluví nebo jak se tě dotýká… Dokážu se vzrušit, i když 

jsem třeba sama s ženou nebo mužem, nebo trojice… Takže nemůžu říct, že jenom TOHLE je 

pro mě vzrušující, může to být cokoliv…[…] Někdy zažívám s lidma to, že se prostě ptaj na 

všechno… Přijdou a hned se ptaj: Můžu ti sáhnout na prsa? A když jim ho třeba kouřím, tak 

se mě ptaj: Můžu ti sáhnout na krk? A můžu ti líbat nohy… A ptaj se furt a je to hrozně 

odrazující, říkám mu: tak se rozhodni a udělej to. A vždycky jim říkám: jsem ochotná to dělat, 

a pokud bude něco, co se mi nelíbí, tak ti to řeknu, takže to prostě udělej a neptej se mě. 

(Mona) 

Participantky tedy někdy nezabraňují zákazníkům působit jim slast, naopak jim radí, co 

by měli dělat, aby se jim to líbilo. Nejedná se o vyhýbání se tělesné slasti, ale naopak o její 

podpoření.  

V průběhu vyprávění se u participantek nevyskytuje žádná zmínka o tom, že by se 

viděly promiskuitně nebo jako nymfomanky – dle nich četnost zažívání orgasmů nebo slastí 

nebyla nic neobvyklého. Stejně tak participantky nepovídaly o pocitech viny nebo studu za to, 

že ve své práci občas můžou zažít vzrušení nebo orgasmus, při vyprávění o slastech nebo 

orgasmech participantky nijak nereflektovaly to, že by to bylo něco, za co by se měly stydět 

nebo „nepřiznávat“ a skrývat. Simona v souvislosti s prožíváním slasti také zmiňuje, že si na 

její přísun zvykla:  

 

Pak vás to začne i bavit. Jedna věc je ta, že máte hromadu sexu, takže i to tělo se stává 

závislým na sexu a tím vás to vlastně ještě víc začne bavit [úsměv]. A pak vlastně v tom netrpíte, 

protože vám je i dobře. Zároveň děláte peníze, zároveň vám je dobře. 

Zde bych opět chtěla uvést porovnání s jinými povoláními a to například s povoláním 

herce. Jako diváci pozorující představení víme, že herec se technice herectví musel naučit a 
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ačkoliv je herectví zároveň téměř až řemeslná/technická činnost v některých aspektech, velkou 

měrou do něj vstupují také emoce. Herec se může v průběhu hraní nechat doopravdy strhnout 

emocemi a jeho prožívání je o to opravdovější. Na herci, který hraje roli, kterou zároveň 

doopravdy prožívá (a rád a opakovaně ji prožívá), by nám nepřišlo nic zvláštního, naopak 

bychom byli nejspíš zaskočeni, kdyby se u herce žádné emoce nevyskytovaly.  

 Ve výpovědích participantek byla jedna, která se (co se týče dosahování orgasmu) lišila, 

a tou byla výpověď Silvie:  

 

Hodně záleží na tom chlapovi, jestli mě přitahuje a ví, jak se mně dotýkat… Pak se mi 

to líbí a užiju si to. Jo, užiju si tu chvíli, protože bych lhala, kdybych ti řekla, že ne […]. 

Užívám si to a mám to ráda, ale do určitýho bodu, protože pak… Pak si říkám, že jsem v práci 

a že bych se měla probrat. Je to tak, že najednou otevřeš oči a vidíš, kde seš. A najednou 

okamžitě zase nic necejtíš a zase se z tebe stane robot. A tohle je něco, co nedokážu 

kontrolovat, protože třeba bych to někdy chtěla. […] Ale tohle nedokážeš kontrolovat, 

zkoušela jsem to. Zkoušela jsem to změnit, ale je to těžký. Možná, kdybych potkala toho 

stejnýho chlapa mimo práci, možná by to bylo něco jinýho, ale v práci je to jenom to, že mi to 

dělá dobře, ale i to mám ráda a díky tomu si ty chvíle užíváš ….  

V jejím povídání se tak objevuje ovlivnění tradičním přesvědčením toho, že by si svoji 

práci přece neměla užívat (Pak si říkám, že jsem v práci a že bych se měla probrat).  Nicméně 

zde opět můžeme vidět určitou subverzi k tomu, čemu věří viktimologický diskurz – dle něj je 

nepravděpodobné a neočekávané, že by si ženy práci užívaly. Silvia nicméně neproblematizuje, 

že si práci užívá, ale to, že si ji není schopná užívat víc, i když by chtěla.  

U narativů participantek je zajímavé to, že ačkoliv žijí vedle současného a 

viktimologického diskurzu prostituce, pouze Silvia na něj ve svém vyprávění naráží. Tam, kde 

bychom tradičně čekaly příběhy o nedosahování orgasmu, vůbec podivování se nad otázkou, 

studu za něj nebo popírání tělesné slasti a bojování se sebezapřením se vyskytuje určitá 

frivolnost k prožívání orgasmu nebo slasti se zákazníky.  

 

3.7.6.1 Vztah společnic k zákazníkům  

 

Participantky v průběhu rozhovorů akcentovaly také rozdílnost prožitku se zákazníky, 

která vzniká tím, zda-li si navzájem sedí nebo ne. Někteří zákazníci jsou tak pro ně indiferentní, 

nemají k nim žádný speciální vztah (ani pozitivní, ani negativní) – když to tak je, poté prožitek 

se zákazníkem jednoduše mechanický a nijak zvláštní.  
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Participantky však ve svých naracích zmiňovaly to, že ne všichni klienti jsou takto 

„obyčejní“. S některými zákazníky mají dlouhodobý vztah, dávají si o sobě vědět, jak se mají, 

společnice od nich dostávají dárky a těší se na setkání s nimi – s těmito zákazníky pravidelně 

tráví několik hodin nebo celý den, znají jejich osobní život a on někdy zná část jejich. 

Já jsem měla takový obyčejný prstýnek a on říká, ukaž mi to a už mi to ťuklo... a fakt 

normálně se trefil [pozn.- koupil jí prsten]. Ale teď nevím, co je s ním a docela mě to, ne že 

trápí, ale je mi tak jako těžko, protože byl fajn, strašně fajn, na pokec a tak... On mě říkal, že 

ty seš moje Irenka, ty seš moje Irenka [smích]. A já říkám: Ty seš můj Bohuš, i když si mi 

kolotoč nekoupil [pozn.- odkaz k filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentág, kde se hlavní 

postava Bohuš zamiluje do prostitutky Irenky]. A on říká: Já kolotoč nemám, ale koupil jsem 

ti prstýnek [Smích]. Já jsem zůstala v šoku, on mi donesl i kytku jednou! Takže takovýhle 

hezký zážitky. (Kristýna)  

Vedle dlouhodobých vztahů se zákazníky taky participantky zmiňují pocity spojení se 

se zákazníkem, přitažlivost a chemii mezi nimi. 

Když ty zákazníci maj ten vibe… někdy se s nima propojíš jenom očním kontaktem. 

Říká se, že bys měla udržovat oční kontakt i při sexu a já se prostě někdy podívám do jejich 

očí a nevidim nic, než jenom prázdno.... Nic, prostě prázdno. A někdy zase, když třeba stojim 

ve dveřích a nějakej chlap projde a podívám se mu do očí, tak je najednou mezi náma chemie 

a vrátí se zpátky… Protože jste si vyměnili ten vibe, kterej je důležitej a díky kterýmu se pak 

cejtíš dobře. (Ingrid) 

Díky těmto pocitům pro ně má zážitek se zákazníkem určitou přidanou hodnotu a díky 

kterým je pro ně práce příjemnější. Zatímco některé participantky toto spojení se zákazníky 

vyhledávají a mají ho rády, jiné se jemu aktivně brání a nedovolí si, aby se to stalo.  Důvod je 

ten, že přitažlivost k zákazníkovi by mohla způsobit to, že by se s ním pouštěly do věcí, které 

mají spojené se slastí mimo práci a které by tak častým prožíváním mohly ztrácet na intenzitě:  

Ne, většinou mezi mnou a zákazníkama nepřeskočí chemie… Ale jak už jsem ti jednou 

říkala, já si moc nedovolim, aby se to stalo. […] Asi by mě pak to všechno, mimo tuhle práci, 

přestalo bavit. Líbání, bez kondomu nebo prostě určitý věci, který nepovoluju zákazníkům… 

Protože víš co, když tyhle věci nebudu dělat denně několikrát, když je budu dělat mimo práci, 

zachovaj si intenzitu. Takže proto to v práci nemám povolený. Pak by sex v práci a sex doma 

byl stejná věc… nejspíš, když bych to dělala denně takhle pořád. A já prostě chci, aby mezitím 

byl rozdíl. (Luisa)  
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Zatímco Luisa se snaží skrz zakázání si být přitahována zákazníky, uchovat intenzitu 

prožitku určitých věcí, Simona pociťování chemie ze své strany k zákazníkovi vnímá jako 

ohrožující pro byznys:  

Vy to znova zkusíte a zjistíte, že tam něco je a pak už se to zvrhává tak, že už to není na 

hodinu, ale už je to tři, čtyři hodiny, pak se to začne stupňovat, půlka dne, pak najednou se to 

stupňuje, escort… pryč… ven… A vy pochopíte, že to je vlastně ta chemie. A pak vzniká 

průšvih, totální sešup a totální průser. To vás dokáže strhnout ve všem, vy jste schopná udělat 

potom jakoby cokoliv pro toho zákazníka, kterej už v ten moment není zákazník. Protože když 

se tohleto stane a vy se vidíte častěji, tak pak už se to obrací někam jinam, než zákazník. To 

znamená, že kam přijde chemie, tak nemůže být zákazník. Mně se nestalo, abych s někým měla 

chemii a běželo to ve formě zákazník. (Simona)  

Jednotlivé participantky se tedy lišily v tom, jak pojímají intenzitu vztahu 

k zákazníkům. Zatímco některé vyhledávají dlouhodobější vztahy (třeba v řádu několika let) se 

zákazníky, které často potkávají třeba i na kávu nebo večeře, jiné zase vyhledávají vzájemnou 

přitažlivost nebo spojení mezi ní a zákazníkem a díky nim je pro ně zážitek intenzivnější, 

příjemnější. Stejně tak ale jsou společnice, které si chemii a přitažlivost zakazují, protože by 

jim to ovlivnilo osobní život nebo ten pracovní.  

Pro participantky tedy zákazníci nejsou homogenní skupinou, ale naopak ve svých 

vyprávěních velmi rozlišují mezi různými zákazníky – ať už dobou, po kterou se setkávají nebo 

intenzitou vztahu a prožitku s nimi. Ačkoliv tak existuje skupina zákazníků, se kterými je 

prožitek mechanický a nijak zvláštní, participantky prožívají rozdílné typy vztahů/přitažlivosti 

nebo nepřitažlivosti k zákazníkům a které utvářejí jejich vztah k zákazníkům jednotlivcům.  

 

 

3.8 Reflexivita a limity 
  

Na tomto místě bych ráda zhodnotila limity mojí práce. Prvním bodem je výběr 

participantek – ty jsem vybírala na základě jejich komunikačních schopností a znalosti 

angličtiny. Ve vzorku se ocitly participantky, které umí velmi dobře komunikovat (ať už česky 

nebo anglicky). Ačkoliv si uvědomuji, že tento výběr zajisté ovlivnil výsledky, které by byly 

jiné, pokud by moje participantky nedokázaly nebo neměly ochotu mluvit hlouběji o svém 

prožívání. Ve výzkumu nešlo o reprezentativní vzorek. Proto je důležité podotknout, že 

dosažené výsledky nelze zobecnit na celou oblast sexbyznysu – dokonce ani ne na indoorovou 
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část. Ve svém výzkumu se nesnažím o zobecnitelné poznatky, ale poskytuji specifický popis 

prožívání u konkrétní skupiny žen.  

Co spatřuji za velký nedostatek je právě komunikace v cizím jazyce, díky které 

nemusely participantky přesně vystihnout smysl, jelikož daná slova nemusely znát v anglickém 

jazyce. Do určité míry je tento nedostatek vyvážený mojí znalostí jejich používané slovní 

zásoby. Tento nedostatek by v případě dalšího výzkumu mohl být řešen překladatelem z jejich 

rodného jazyka, i když se zde ovšem nabízí otázka, jak by přítomnost dalšího člověka u 

rozhovoru ovlivnila jeho průběh.  

Za důležité také považuji upozornit na moji postavu ve výzkumu. Výsledky výzkumu 

jsou bezpochyby ovlivněné mým paradigmatickým rámcem, který jsem popsala již na začátku 

práce. Uvědomuji si, že moje vlastní východiska a přesvědčení ovlivnila tuto práci právě tím, 

že jsem na začátku odmítla přistupovat k prostituci jako k patologii. Toto východisko 

bezpochyby ovlivnilo otázky, které jsem pokládala participantkám (zejména to, že jsem 

nepátrala po tom, kde „se v nich prostituce vzala“ nebo „co plánují dělat, až odejdou ze 

sexbyznysu“) a také určitě ovlivnilo interpretaci výsledků. I jsem já zvolila své myšlenkové 

východisko, které bezpochyby ovlivnilo můj výzkum.  

Důležité je také pamatovat na možný impression managment mých participantek. Ten 

se mohl vyskytnout právě ve specifickém odpovídání na dotazy tak, aby byly sociálně žádoucí 

a samy sebe popisovaly pozitivním způsobem (Paulhus, 2002, s. 49 in Špráchalová, Buriánek, 

2018). Impression managment je zpravidla ovlivněn uznávanými společenskými normami. 

V tomto případě je nutné si uvědomit, že participantky mohly svoje odpovědi zkreslovat dvojím 

způsobem – prvním, kdy podle uznávaných společenských norem (tedy že prostituce je 

odchylka od normy a deviace) nebo druhým – podle toho, co je sociálně žádoucí uvnitř 

sexbyznysu (například příběhy o velkých počtech zákazníků a lehkost zvládání práce).  

Jsem si vědoma toho, že oba tyto póly impression managmentu se v mé práci mohly 

objevit. Abych tuto možnost snížila, před rozhovorem jsem participantky ujistila, že nejsou 

stanoveny žádné správné nebo špatné odpovědi a že se nemusí bát mluvit o negativních 

zkušenostech., Abych zároveň oddělila svoji manažerskou a výzkumnickou roli, rozhovory 

probíhaly mimo moje pracovní směny, taktéž jsem vždy volila neformální oblečení, ve kterém 

do práce nechodím a před rozhovorem participantky ujistila, že to, co se dozvím, nebude mít 

vliv na jejich působení v podniku. I přes to jsem si ale vědoma, že v participantkách mohl 

přetrvávat dojem mojí formální role a považuji to za jeden z metodických nedostatků této práce.  

Ráda bych se ještě alespoň okrajově dotkla aktuální epidemické situace. Ve všech 

rozhovorech zaznělo výhradně v negativním kontextu několikrát téma COVID-19 a toto téma 
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ovlivnilo i smýšlení některých participantek o své práci (například Ingrid, která díky pandemii 

plánuje s prací společnice na čas skončit a vrátit se, až bude situace lepší). Situace související 

s pandemií podstatně snížila počet zákazníků v podniku i mimo něj, i jejich složení, stejně tak 

výdělky participantek se také zmenšily a pokud některé z nich pracovaly, musely dodržovat 

přísná hygienická opatření. Prožívání participantek bylo pandemií silně ovlivněno. 

 

 

3.9 Diskuze  

 

V analýze výše uvedených rozhovorů jsem objevila celkem 6 témat. Prvním z nich bylo 

téma začátků v sexbyznysu. Příběhy participantek ale nebyly o událostech nebo zážitcích, které 

jejich rozhodnutí o vstupu do sexbyznysu předcházely nebo které byly důsledkem toho, že 

vstoupily do sexbyznysu. V jejich výpovědích bylo rozhodnutí spojené s tím, že se „prostě 

rozhodly“, bez toho aniž by cítily, že svoji volbu musejí zdůvodňovat. Narativy začátků pro ně 

byly spojené se zmateností a nedostatkem informací o práci. Práci společnice vnímaly jako 

snadnou práci, ve které se jedná pouze o sex a právě jejich první zkušenosti v práci jim ukázaly, 

že k práci je zapotřebí mnohem víc. Přesvědčení o práci (nejenom společnice, ale o jakékoliv 

práci celkově), které si s sebou nesly z vnějšího světa, tak najednou nebyla upotřebitelná uvnitř 

sexbyznysu.  

Díky tomu, že k práci neexistují „skripta“, musela si každá z participantek přijít na svoje 

vlastní know-how a vytvořit si svoje vlastní pojetí práce.  

To, jak práci participantky začaly pojímat, je druhým tématem. Co považuji za důležité 

zdůraznit je to, že se v jejich rozhovorech neobjevovala témata ohledně etické roviny, 

morálního hodnocení práce a sebe sama (jak je v některých výzkumech předpokládáno, např. 

Poláková, 2012). To, že je tato etická/morální/filozofická rovina předpokládána, vypovídá něco 

spíše o našem smýšlení – to, že předpokládáme, že se tato témata budou objevovat, poukazuje 

pouze na to, jak je konceptualizovaná prostituce z vnějšího pohledu a jak na ni nahlížíme my, 

než že by doopravdy říkala něco o světě uvnitř prostituce. Tento pohled zvenčí je tedy 

nevyužitelný uvnitř prostředí prostituce, což dokládá právě to, že ani jedna z participantek tato 

témata nezmiňovala.  

Ve své práci uvádím 4 odlišné koncepty toho, jak participantky pojímají svoji práci. 

Jedná se o pečování (Kristýna), rozvoj sexuality (Mona), randění (Alexandra) a dobrodružství 

(Simona). V rozhovoru Kristýny se objevoval velmi často narativ pečování – část jejich 
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zákazníků tvoří handicapovaní klienti, o které se stará až zdravotnickým způsobem (například 

vyměňuje jim vývod). Další část pečování je pro ni spojena s poskytováním mateřské útěchy. 

Při vyprávění o zákaznících Kristýna zmiňuje jejich utěšování a braní do náruče, v souvislosti 

se zákazníky používá obraty, které slýcháváme od pečujících matek („dala jsem mu napapat“, 

„dala jsem mu napít vodičky“, „objednala jsem mu polívečku“). Tuto roli matky poté využívá 

ve své roli dominy, ve které vůči zákazníkům někdy vystupuje. Její pojetí práce společnice je 

spojené s poskytováním péče, kdy její zákazníci jsou její pacienti nebo děti, které je potřeba 

utišit nebo naopak výchovně potrestat. 

Mona svoji práci konceptualizuje především přes rozvoj a poznávání sexuality, jak 

svojí, tak zákazníků. Skrze práci zkoumá svoji sexualitu, zjišťuje, co ji vzrušuje, jelikož jí 

k tomu práce dává víc příležitostí než její život mimo práci. Pro Monu je důležitá samozřejmě 

i sexualita zákazníků – přemýšlí nad ní a analyzuje, pátrá, co mají rádi a ráda je inspiruje ke 

zkoušení nových věcí.  

Alexandra v práci vyhledává dlouhodobější romantická setkávání s klienty – pokud ji 

zákazník přitahuje, je pro ni důležitá romantická atmosféra, doteky a líbání. S klienty často 

vyráží na večeře, obědy, nákupy nebo za zábavou a udržuje s nimi dlouhodobější kontakt.  

Pro Simonu je práce spojená s dobrodružstvím. V práci má možnost na sebe brát své 

alter ego, může zažívat nové, někdy nebezpečné nebo zakázané zážitky. V práci je její alter-

ego opakem toho, co je ona v osobním životě.  

Třetím tématem byla motivace pro setrvání v sexbyznysu. Tématu motivace jsem se 

chtěla vyhnout, protože pro koncept mojí práce není důležité „kde se v nich prostituce bere“ 

nebo „jak se staly prostitutkou“. Protože k práci v sexbyznysu nepřistupuji jako k patologii, 

nepátrám po důvodech vstupu do sexbyznysu, podobně jako by nás nejspíš nenapadlo podrobně 

analyzovat motivace nebo důvody pro něčí preferenci pálivého jídla. 

Motivace k setrvání v sexbyznysu byla trojí: peníze, svoboda a jedinečnost zážitků. 

Není překvapivé, že peníze byly pro participantky poprvé hlavním důvodem pro vstup do 

sexbyznysu. Zde je ale důležité tuto motivaci srovnat s ostatními povoláními. U dalších 

povolání nám přijde motivace penězi samozřejmá a u některých povolání může být dokonce 

jediná – nejspíš by bylo komické se podivovat nad tím, že pokladní v supermarketu dělá svojí 

práci jenom kvůli penězům. U participantek byly peníze důležitým motivátorem. Ve 

viktimologickém diskurzu je tato motivace často shazována s tím, že se ženy nechávají koupit. 

Ačkoliv jsem s tímto názorem participantky nekonfrontovala, samy se v průběhu rozhovoru 

vymezovaly vůči tomu, že by byly kupovány a zmiňovaly, že prodávají službu, nikoliv sebe. 

Ačkoliv peníze byly/jsou důležitým motivátorem, participantky postupem času začaly práci 
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společnice poznávat a rozhodly se v práci zůstat a některé ještě s ní nechtějí končit i přesto, že 

jsou již nyní všechny finančně zajištěné. 

Dalším z důležitých aspektů byla svoboda, kterou jim práce v sexbyznysu poskytovala. 

Svoboda se týkala jak jejich pracovní doby a pracovních dní, stejně tak i náplně práce a 

možnosti odmítat zákazníky. Participantky samy porovnávaly práci společnice s ostatními 

pracemi, ve kterých by se nemohly rozhodnout ze dne na den, že odjedou na dovolenou a kde 

by se nemohly ráno rozhodnout, že nepřijdou do práce. Důležitá pro ně byla také absence 

nadřízeného, který jim říká, co a kdy by měly dělat. Práci v sexbyznysu měly spojenou také 

s možností se chovat jinak, než od nich společnost vyžaduje. Ingrid tématizovala to, že zatímco 

v životě mimo sexbyznys cítí, že by se měla chovat dle genderových norem („venku musíš bejt 

o něco víc zdvořilá a bejt trochu jako dáma“), v práci může převzít asertivní roli a vyjádřit, co 

chce. Taktéž Silvia se skrz svoji práci oprošťuje od představ, které jsou jí předkládány 

v normálním životě. V tématu svobody můžeme vidět, že pro participantky není problém to, 

jak se chovají v sexbyznysu, ale to, že je od nich vyžadovaný určitý způsob chování, který ony 

naplňovat nechtějí. Sexbyznys pro ně představuje místo, ve kterém se cítí svobodnější než 

v normálním světě.  

Téma, které zmiňovaly participantky jako výhodu sexbyznysu je to, že určité věci jinde 

nezažijí. Ingrid a Luisa práci v sexbyznysu pojí s možností poznávat různé kultury skrz 

konverzace se zákazníky, Ingrid sexuální variabilita inspirovala ke vzdělávání se ohledně 

LGBT+. Pro Karolínu práce představuje možnost prožít zážitky, které by v normálním životě 

nepoznala a díky práci společnice získala konexe, které by jinde podle ní nezískala. 

Participantky zmiňovaly také velkou varianci erotických tužeb zákazníků, které jim přišly 

zajímavé  -  například roleplay, ve kterém byl zákazník pes po dobu celého dne, incestní fantazie 

zákazníků, S/M zážitky, zákazníci, které vzrušoval cigaretový kouř nebo ježdění dětským 

autíčkem po zádech, zákazník, který sám sobě zvládnul udělat orální sex, nebo zkušenosti 

s ženami klientkami. Tyto zážitky ale nespojovaly s ničím patologickým, naopak pro ně byly 

zajímavé. Přání a fantazie zákazníků pro participantky představovaly hru, na které se s nimi 

podílely. To, jak participantky rámují nestandardní erotické zážitky, poukazuje na skutečnost, 

že v sexbyznysu funguje odlišný diskurz sexuality než ten, který je běžný (kapitola 2.5 

Současný diskurz sexuality). Sexualita a erotika uvnitř sexbyznysu je něco hravého, něco, 

k čemu není potřeba speciální identity a spíš se blíží pojetí ars erotica. V tomto diskurzu nejsou 

spojované různé erotické hry s identitou, naopak prostředí a společnice dávají možnost lidem 

zažívat svobodně jejich fantazie, aniž by poukazovaly na jejich „patologie“ nebo zkoumaly, 

odkud se v nich tyto představy berou. Stejně tak ony nepotřebují speciální identitu k tomu, aby 
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mohly hrát se zákazníkem např. hru na psa nebo mít zákazníci ženu. Uvnitř sexbyznysu funguje 

sexualita jako něco, na čem se domlouváme a co si vybíráme, co můžeme zkoušet, aniž by 

k tomu vedla složitá cesta přiznávání se a nutnosti rozpoznávání nějaké svojí speciální identity.  

Čtvrtým tématem byla náročnost práce. Tu nespojovaly s fyzickou únavou těla, ale 

psychickou náročností, která vzniká z toho, že se zákazníkům musí věnovat, soustředit se na ně 

a bavit se s nimi. Některé participantky tak upřednostňovaly větší počet zákazníků než jednoho, 

který jim přijde subjektivně nudný nebo otravný a se kterým musí trávit několik hodin. Za 

náročné participantky považují zákazníky, kteří nerespektují jejich hranice a dělají to, o čem je 

společnice informovaly, že dělat nemají. Zde opět můžeme vidět, jak jsou představy zvenčí o 

sexbyznysu rozdílné od toho, jaký je doopravdy. Zatímco například u využití služeb kondičního 

maséra, bychom neočekávali, že se automaticky můžeme dožadovat služeb, které nenabízí (bez 

předchozí diskuze), u společnic tato situace nastává běžně. Tyto představy zákazníků mohou 

mít základ ve viktimologickém diskurzu – podle něj si zákazník nekupuje službu, ale celého 

člověka. Tento diskurz, ačkoliv je jeho posláním ochránit ženy před sexbyzynysem, především 

přispívá ke zhoršení podmínek a potenciálnímu nebezpečí pro ženy, které se nachází uvnitř 

sexbyznysu. Na tomto místě je dobré zopakovat, že samy participantky se explicitně ohrazovaly 

proti narativu „kupování si někoho“. Skutečnost, že v sexbyznysu existují hranice, dokazuje i 

terminologie používaná uvnitř něj (OWO, CIM, GFE…) – ta označuje praktiky, které 

společnice nabízí a které ne, a tudíž dává explicitně najevo své hranice.  

Předposlední z témat se týkalo empowermentu, který se promítal do třech oblastí: 

finanční nezávislosti, úspěchu a sebevědomí. Částky (cca 200 až 300 Kč tisíc měsíčně), které 

výkonné umělkyně vydělávají, jim poskytují pocity uspokojení a svobody, jelikož se stávají 

nezávislé na svých rodinách i svých partnerech většinou už poměrně v nízkém věku. Tyto 

peníze jim poskytují lepší životní standard, než na který dosáhne většinová společnost. 

Participantky vydělané peníze spojují s uvědoměním si vlastního potenciálu a toho, co můžou 

dokázat, což je pro ně zdrojem sebevědomí. Ačkoliv současný diskurz mluví o potížích se 

sebeobrazem, je opravdu velmi těžké si představit člověka, kterému by tyto vydělané částky 

nepřinášely sebevědomí. Simona a Karolína ovšem zmiňují jeden problém s vydělanými penězi 

a to ten, že je nesmí dávat před okolí na odiv. Není pro ně problematický způsob, jakým si je 

vydělaly, ale to, jak by reagovalo okolí, kdyby tyto peníze začaly užívat. 

Narativ úspěchu se u participantek objevoval nejenom v souvislosti s vydělanými 

penězi, ale také se spokojeností zákazníků. Spokojenost a návratnost zákazníků byla pro 

participantky důkazem, že práci dělají dobře, tudíž jsou v ní úspěšné. V této souvislosti Ingrid 

porovnávala práci společnice s vlastnictvím firmy – společnice řídí vše sama (např. stará se o 
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své zdraví, naučí se své pracovní know-how, buduje si klientelu) a tak, pokud je její byznys 

úspěšný, cítí se i ona být úspěšná.   

Posledním tématem bylo prožívání sebevědomí, které vycházelo ze zájmu o ně. 

Společnice pociťovaly sebevědomí díky tomu, že jsou žádané mezi zákazníky a také díky tomu, 

že dokáží zákazníka „sbalit“. Co je zde navíc, je finanční aspekt, který participantky utvrzuje 

v tom, že jsou chtěné. Tento finanční aspekt tak nepůsobil jako něco, co by participantky mělo 

degradovat nebo vytvářet pocity, že je „kupovaná“ a tím je méněcenná (tak jak to předpokládá 

viktimologický diskurz), ale právě zájem ze strany zákazníků je zdrojem jejího sebevědomí. 

Poslední téma a podtéma se týkalo prožívání sexuální slasti a vztahu ke klientům. Ve 

výzkumech je téma prožitku slasti buďto opomíjeno (například diplomové práce Dočkalová, 

2016; Sobolová, 2015) nebo je shrnováno pouhou kvantifikací – kolik má společnice průměrně 

zákazníků za den nebo jak velké procento společnic někdy pociťuje v práci vzrušení nebo 

orgasmus (Weiss, 2010). Domnívám se, že důvody k neprozkoumanosti této oblasti v české 

literatuře jsou dva – vzhledem ke většinovému pojetí prostituce jako něčeho nepříjemného, 

může připadat výzkumníkům tato otázka nesmyslná nebo zbytečná. Druhým důvodem může 

být také ostych výzkumníků se vyptávat společnic, se kterými nemají téměř žádný vztah, na 

prožívání slasti v práci. Dalším z aspektů může být neochota společnic tyto zážitky 

reprodukovat cizímu člověku. 

V rozhovorech participantky zmiňovaly prožívání orgasmu se zákazníky jako normální 

věc a nijak netématizovaly zvláštnost tohoto prožívání. Části participantek přístup k orgasmu 

byl spíše lhostejný, popisovaly jej jako věc, která se někdy stane a která je někdy i samotné 

překvapí. Samotné prožívání orgasmu s klienty pro ně nebylo ničím, za co by se styděly nebo 

co by jim bylo nepříjemné. Rozhovory nebyly omezené pouze na orgasmus, ale na prožívání 

slasti celkově, které se objevovalo daleko častěji a participantky zmiňovaly, že někdy zákazníky 

aktivně vedou, aby jim tuto slast poskytly a zážitek pro ně byl příjemný. Ačkoliv jsem v českém 

prostředí nenašla žádný výzkum soustředící se na prožívání slasti u žen v sexbyznysu, 

v zahraničí se vedle hlasů radikálního feminismu vynořují také výzkumy, které se o prožívání 

slasti společnic zajímají a které jej popisují a tématizují (Kontula, 2008). Ve výpovědích 

participantek se objevil jeden narativ neschopnosti dosahovat orgasmus v práci – Silvia 

zmiňovala, že v práci zažívá slast, ale pouze do určitého bodu. Pak otevře oči a vidí, že je v práci 

a že by si to užívat neměla. V této výpovědi můžeme vidět styčný bod s viktimologickým 

diskurzem a Silviiným prožívání. Silvia si nemůže užít slast v práci tak, jak by chtěla, protože 

ví, že by neměla. Její prožívání práce společnice je ovlivněné představami společnosti o tom, 
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jaké by mělo být. Tato část práce pro Silvii představuje problém – problémem ale není to, že si 

slast užívá, nicméně to, že si ji nedokáže užívat více.  

Poslední téma se týkalo vztahů se zákazníky. Zatímco někteří zákazníci jsou pro ně 

indiferentní a zážitky s nimi jsou mechanické a nijak zvláštní, existuje určitá část zákazníků 

(stálých klientů), kteří mají s participantkami hlubší vztah, vídají se i několik let a jsou na sebe 

zvyklí. Důležitým aspektem je také chemie mezi společnicí a zákazníkem, díky které má pro 

některé z nich čas se zákazníkem jiný náboj a které může setkání přidat hodnotu. Zatímco 

některé participantky chemii zmiňují v pozitivním slova smyslu, pro Luisu a Simonu chemie se 

zákazníkem znamená nebezpečí.  

U Luisy vzniká určitý protiklad - na jedné straně vede zákazníky k tomu, aby s nimi 

zažívala slast, na straně druhé si explicitně zakazuje, aby mezi ní a zákazníkem vznikla chemie, 

protože by se s ním poté pouštěla do věcí, které má vyhrazené pro osobní život. Ačkoliv si 

Luisa jednou „dovolila“, aby mezi ní a zákazníkem vznikla chemie a poté co setkávání se 

s tímto zákazníkem bylo příjemné, rozhodla, že pro ni bude výhodnější si tyto zážitky zakázat. 

U Luisy můžeme vidět, že prožívání práce společnice není vždy jednoznačné a můžeme v něm 

najít i rozporuplné věci.  

Nebezpečí, které zmiňovala Simona, je pro ni spojené s tím, že zákazník přestává být 

zákazníkem. Chemie, která je pro Luisu ohrožující vůči světu venku, pro Simonu znamená 

ohrožení především pro její byznys.  

 

4. Závěr  
 

V mé práci jsem se pokusila popsat prožívání zkušeností žen, které pracují jako 

společnice. Protože je tato práce spojená s erotikou a sexualitou, považovala jsem za nutné 

první reflektovat, jak je v naší společnosti sexualita ustavována. V teoretické části je nastíněno, 

kde se vzalo naše pojetí sexuality a jak je pojímána. Současně analyzuji, jak diskurzy sexuality 

napomohly ke vzniku postavy prostitutky. Aby bylo možné se od těchto běžných představ 

odpoutat, vycházím z paradigmatu post-strukturalismu a sociálního konstruktivismu, které 

upozorňují na funkci vědění a moci a také na to, že lidská zkušenost je utvářena společností. 

K demonstrování sociální konstrukce prostituce používám 3 příklady: první je pojímání 

prostituce (a sexuality) v antickém Řecku, druhým je konstrukce na základě idejí radikálního 

feminismu, který následně stavím do kontrastu se třetím přístupem a liberálním feminismem.  
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V empirické části se snažím postihnout každodenní realitu a zkušenosti s prací 

společnice v klubovém prostředí. V analýze jsem identifikovala 6 hlavních témat. Prvním je 

téma začátků, které pro participantky bylo spojené s pocity zmatku a nedostatku informací 

ohledně práce. Jejich představy o práci byly konfrontované s jejich reálnou zkušeností a 

zjištěním, že jejich představy, které měly „zvenčí“, jsou uvnitř sexbyznysu nevyužitelné. Díky 

tomu každá z nich začala vytvářet svoje specifické pojetí práce společnice, což bylo druhé téma. 

V práci uvádím 4 odlišná pojetí práce, jak si ji participantky samy konceptualizovaly. Jedná se 

především o pečování, rozvoj sexuality, „randění“ a dobrodružství. Třetím tématem byla 

motivace k setrvání v sexbyznysu. Motivace, které participantky zmiňovaly, byly především 

peníze, svoboda a jedinečnost zážitků. Jedním z negativ prožívání byla práce se zákazníky – 

náročnost spočívala v interakcích s „nezajímavými“ zákazníky, popřípadě trávení několika 

hodin s jedním stejným zákazníkem nebo se zákazníky nerespektujícími jejich hranice. 

Následuje téma empowermentu, který participantky zažívaly v souvislosti s finanční 

nezávislostí, úspěchem a sebevědomím. Prožívání slasti/orgasmu se zákazníky a pociťování 

chemie mezi ní a zákazníkem je obsahem závěrečné části. 

V práci je důležité nejenom to, co v ní zaznělo, ale také to, co ve výpovědích 

participantek nezaznívalo. To, co je tradičně spojováno se světem prostituce, můžeme vidět, že 

v prostředí prostituce je nevyužitelné (téma Začátky) nebo až obtěžující (téma Psychicky 

náročná práce). Při zkoumání tohoto prostředí by poznatky měly vycházet především zevnitř 

prostředí. V současné době je to ovšem naopak – většina výzkumníků přichází z vnějšího 

prostředí, nesou si s sebou „vnější“ přesvědčení, které poté aplikují na „vnitřní“ svět prostituce, 

a proto ho interpretují nesprávně. Opačný princip inside-out doporučuje například Margo St. 

James, zakladatelka hnutí COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), která se zabývá právy 

žen pracujících v sexbyznysu. James (1987, in Mac & Smith, 2018) varuje před nebezpečím 

opačného postupu, kdy lidé zvenčí formulují vědění na základě přesvědčení, která fungují 

mimo svět prostituce. To poté vede spíše ke stigmatizaci žen pracujících v sexbyznysu a může 

pro ně být potenciálně nebezpečné.  

Závěrem upozorňuji, že zkušenosti participantek z tohoto výzkumu nelze generalizovat 

na prostituci jako takovou a ani na indoor sféru sexbyznysu. 
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