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Zvolené téma pojednává o tématu prostituce v české republice, resp. jedné ze součásti sociální 
práce v této oblasti - poskytování sociálních služeb organizací La Strada obchodovaným 
ženám, konkrétně poskytování azylového bydlení. Studentka přitom vychází jednak 
z teoretických prací a jednak z vlastní výzkumné činnosti - rozhovorů s asistentkami 
azylového bydlení. 

Cílem práce bylo zhodnotit nastavení pravidel provozu azylového bydlení v organIZaCI La 
Strada a poukázat na důležitost přítomnosti profesionálů v tomto bytě. 

Z hlediska celkové koncepce je práce vhodně rozvržena, struktura je logická, otázky kladené 
pracovníkům organizace jsou rovněž racionální a dobře zvolené. Práce objasňuje širší 
mezinárodní kontext obchodování s lidmi, historii prostituce v českých zemích . Druhá část 
práce představuje organizaci La Strada jako jednu z nejdůležitějších v této oblasti, portfolio 
jejich činností. Poslední část se zabývá službami La Strady a detailně pak azylovým 
bydlením. 

Diplomová práce jako celek však trpí několika nedostatky. Vstupní teoretická část je příliš 
zdlouhavá, ne všechny údaje v ní obsažené jsou relevantní - nejsou jasněji vázány k tématu a 
cíli práce. Dále bych autorce doporučovala, aby se v teoretické části zabývající se fenoménem 
prostituce věnovala i sociologickým / genderovým aspektům a literatuře, jež tuto oblast 
zpracovává z pohledu gender. Tento pohled na sociální problematiku v dané práci zcela chybí. 

Za největší nedostatek považuji absenci jakýchkoli kvantitativních údajů, např. přibližné 

odhady obchodovaných osob v ČR, počet klientek La Strady, počet klientek služeb La Strady, 
počet osob využívajících azylové bydlení. Bez těchto informací si lze jen těžko učinit 

představu a závěry o aktuálnosti potřeb sociálních služeb v rámci La Strady. 

Autorka má dobré a reálné znalosti o sociální práci ve vybrané organizaci, doporučovala 
bych, aby se ještě hlouběji zaměřila na studium dobré praxe a zkušeností ze zahraničí. Tyto 
zkušenosti by mohly přinést oživení čtení a přispět k aktualizaci tématiky. Zpracovatelka 
pracuje s literaturou a dokumenty převážně úzce pojednávající o prostituci, doporučila bych i 
několik titulů více akademického charakteru - z oboru sociologie, psychologie nebo gender 
studies. 

Závěrem: práce řeší důležitou oblast sociální práce, je zpracovaná na slušné úrovni. 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě, splňuje VELMI DOBŘE nároky kladené na 
bakalářskou práci. 
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