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Základní charakteristika práce. 

Práce představuje kvalitativní výzkum placených společnic a přináší vhled do prostředí luxusní 

sexuální práce. V teoretické části kriticky představuje současné konceptualizace prostituce a 

diskurzy ji obklopující. V empirické části na základě polostrukturovaných rozhovorů s placenými 

společnicemi  nabízí vhled do jejich vlastních interpretací této práce a umožňuje tak alternativní 

výklad tohoto specifického a málo prozkoumaného pole. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

 

Výzkumná otázka, tak jak je formulována autorkou, zní takto: jaká je zkušenost žen s prací v 

prostředí sexbyznysu, co si ženy s touto prací spojují a jak ji prožívají? Otevřeně přitom usiluje o 

dekonstrukci tradičních diskurzů prostituce jako patologie či vykořisťování žen. To se jí 

v empirické části práce daří a závěry práce tomu odpovídají. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

 

Metodologie je velmi dobře zpracovaná a popsaná. Uvítala bych více informací ohledně vzorku. 

Ten zahrnoval osm participantek, z nichž některé byly cizinky; více se o nich ale z práce 

nedozvíme. Uvědomuji si, že z hlediska anonymizace by to mohl být problém, bylo by ale vhodné 

znát alespoň jejich věk a podíl cizinek ve vzorku. 

Autorka vhodně zvolila metodu analýzy, a sice tematickou analýzu, přičemž postup je velmi dobře a 

detailně popsaný. 

Nejspornější část se týká etiky ve výzkumu. Ačkoliv se autorka věnuje reflexi etických souvislostí na 

více místech práce, neobjasňuje dostatečně, jaký vliv mohla mít na participantky  její pozice jako 

součást managementu podniku. Autorka svou pozici na různých místech práce představuje jako 

přednost, přesto pro mě zde vyvstávají určité pochybnosti. Je jistě výhodné, že autorka dobře zná 

zkoumané prostředí a má dlouhotrvající vztah se svými informatkami, na druhou stranu mi zde chybí 

více kritické zvážení toho, jak její pozice v organizaci mohla vést informatiky k určitému typu sdělení, 

na čem je přesně tento vztah založen a jaká je její vlastní zainteresovanost na daném výzkumném 
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poli. Z práce není úplně zřejmé, v čem její role a pozice v dané organizaci spočívá. Je potřeba 

důsledněji kriticky zvážit omezení, která z toho mohou vyplývat. 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

 

Jednotlivé části jsou vyvážené, dobře na sebe navazují a vhodně se doplňují. Všechny části jsou 

velmi kvalitně zpracované. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

 

Část věnovaná analýze je rozdělená na okruhy, které vycházejí z vyprávění samotných 

komunikačních partnerek. To dobře organizuje data a působí přehledně. Jednotlivé části na 

sebe dobře navazují. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

 

V úvodu práce oceňuji jasné vymezení vlastní pozice a paradigmatického východiska – autorka 

prostituci nechce vidět skrze optiku sociální deviace, nýbrž hlásí se k pojetí „sexuální práce“, podle 

kterého je nutné vidět v prostituci práci jako každou jinou. Tento přístup poskytuje prostor vidět 

prostitutky jako aktérky, které si svobodně volí, jakým způsobem budou zacházet se svou sexualitou. 

Teoretická východiska jsou poměrně stručně a výstižně podaná. Nejzajímavější je kapitolka o 

sociálním konstruktivismu a poststrukturalismu, přičemž tyto přístupy stojící v základech práce by si 

možná zasloužily ještě více pozornosti.  

Historický exkurz autorce umožňuje dobře vysvětlit sociálně konstruovanou povahu sexuality. Tento 

exkurz je založen primárně na Foucaultových Dějinách sexuality – měl by být více prezentován jako 

určitý analytický úhel pohledu, ne jako „objektivní“ historická fakta, o jejichž existenci lze (i podle 

Foucaulta samotného) diskutovat.  

Současné diskurzy sexuality (diskurz reprodukce, diskurz vztahů, diskurz intimity a obchodu, diskurz 

genderu a diskurz morálky) jsou prezentovány přehledně a toto rozdělení dává smysl, není ale jasné, 

odkud jej autorka čerpá – je to jeji vlastní rozdělení, nebo zde vychází z  literatury? Vymezení diskurzů 

sexuality připravuje hladký přechod k současnému vymezení diskurzů obklopujících prostituci. Ve 

vymezení feministických přístupů k prostituci je zřejmá sympatie autorky s liberálním pojetím 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

  

Kapitola věnovaná výsledkům analýzy začíná prezentací předsudků ze „současného diskurzu 

prostituce“, aniž by bylo specifikováno, co tím autorka myslí. Přitom v první části dobře různé 



 

3 
 

diskurzy prostituce vymezuje. Bylo by tedy vhodné odkázat na konkrétní zdroje /diskurzy, kde se tyto 

předsudky objevují. Navíc diskurzu propůjčuje aktérství („tuto naraci diskurz rád slýchá“). Pokud jsou 

tvrzení o „současném diskurzu prostituce“ následovány citací (jako na str. 51), působí to mnohem 

přesvědčivěji. 

Samotná prezentace výsledků analýzy rozhovorů je skvělá a má potenciál problematizovat soudobou 

debatu o prostituci či ji obohatit o nové prvky. Autorka dává svým komunikačním partnerkám hlas a 

zprostředkovává jejich pohled a jejich interpretace, čímž dává nahlédnout do způsobu, jak konstruují 

svou realitu. Autorka postupně představuje témata identifikovaná ve vyprávění participantek:  

peníze, svoboda, úspěch atd. Témata jsou představená přehledně a strukturovaně; interpretace jsou 

podložené přímými citacemi participantek. 

Hlavním nedostatkem práce je to, co je autorkou představeno jako její hlavní přednost – a vskutku 

tomu tak i může být: a sice pozice autorky jako in-sidera ve zkoumané oblasti a příklon k chápání 

sexuální práce jako formě empowermentu. Tato sympatie se ve velké míře propisuje do interpretace 

dat. Autorka má jistě právo na volbu paradigmatického přístupu k tématu, přesto by práci prospěla 

vyšší míra kritičnosti. Např. tvrzení, že: „Investice výkonných umělkyň do pronájmu pokoje je 

stejná – cena, kterou zaplatí za pronájem, se neodvíjí od počtu zákazníků nebo jejich úspěšnosti“, 

které má sloužit k argumentaci toho, že ženy nejsou tlačeny k vysokým počtům zákazníkům a 

mají svobodu v tom volit si, jak často budou práci vykonávat, ve skutečnosti může dokládat pravý 

opak. Pokud je cena za pronájem pokoje fixní, jsou ženy motivovány pracovat co nejvíce, aby jim 

z jejich odměny co nejvíce zůstalo. Pouze k tomu jsou nuceny ekonomicky a ne jinými 

donucovacími prostředky, typickými pro méně exkluzivní prostředí sexuální práce. 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

 

Vzhledem k celkové kvalitě práce je škoda, že závěry jsou víceméně pouze popisné, sumarizující 

jednotlivá zjištění. Za pokus by stálo zamyslet se nad tím, co z daných zjištění plyne pro feministickou 

teorii. Je možné uvažovat o práci placené společnice / sexwork jako o způsobu transgrese 

genderových rolí a z nich plynoucích omezení? Není pak stereotypizace a sekundární viktimizace 

prostitutek hlavně způsobem, jak uchovat a reprodukovat patriarchální společenský řád? Chybí užší 

propojení empirických závěrů s představenými teoriemi. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 
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Práce má 80 stran včetně příloh, svým rozsahem naplňuje požadavky na magisterskou práci. 

Práce s literaturou a citování odborných zdrojů je také v souladu s požadavky na odbornou 

práci. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Práce využívá různorodé informační zdroje, které se vhodně doplňují a se kterými autorka velmi 

dobře pracuje. Seznam použité literatury je velmi rozsáhlý. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je psaná poměrně čtivě, s dobrou stylistickou úrovní. Grafická úroveň práce je také vysoká. 

Jediným nedostatkem jsou občasné překlepy, které by bylo možné eliminovat pozornějším 

čtením. 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. Autorka dobře pracuje 

s teoretickou literaturou, dobře zvládá metodologii kvalitativního výzkumu a analýza rozhovorů 

je na vysoké úrovni. Hlavním nedostatkem je nedostatečná charakteristika vlastní pozice ve 

výzkumu, a s ní spojená nízká míra kritičnosti a reflexe toho, jaký vliv její pozice může mít na 

sdělení participantek i na vlastní interpretaci výsledků. Práce ale bezesporu naplňuje 

deklarovaný cíl, a sice představit sexuální práci z pohledu samotných pracovnic, dát jim hlas a 

akcentuovat jejich vlastní interpretace situace. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak mohou Vaše zjištění obohatit feministickou teorii? 

Jak byste kriticky reflektovala vlastní pozici ve výzkumu? 

 

Datum:  13.1. 2021 

 

Podpis:  Radka Dudová 


