
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno diplomantky: Karolína Chocholoušová 

Téma práce:  Právní úprava prostituce v České republice 

Rozsah práce:   143 s. 

Datum odevzdání práce:   22.12.2021 

  

1. Aktuálnost (novost) tématu  

Zvolené téma diplomové práce není nové, neboť o právní úpravě prostituce se v různých 
podobách uvažuje od 90. let minulého stoleí, téma je nicméně stále aktuální, neboť tyto diskuse 
na různých fórech a v různém obsazení stále pokračují, což koneckonců vyplývá i z poslední 
kapitoly posuzované práce.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité  

metody  

 Tématem diplomové práce je  regulace prostituce a především otázka, jaké jsou 
argumenty pro a proti přijetí právní úpravy prostituce a jak by taková úprava, pokud by byla 
přijata, mohla, resp. měla vypadat. Práce je tedy zaměřena do oblasti pozitivního práva a není 
primárně orientována na teoretické právní instituty. Současně ale není diplomová práce 
zaměřena pouze na otázku samotné právní úpravy a jejího možného obsahu ale tam, kde se 
zabývá arumenty ve prospěch i neprospěch právní regulace a možnými dopady existence i 
neexistence právní úpravy, resp. existence právní úpravy v určité podobě, přesahuje hranice 
samotného pozitivního práva a dotýká se aspektů kriminologických, sociologických či 
psychologických.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

  Práce je rozdělena do celkem čtyř kapitol, kdy první se věnuje základním pojmům 
daného tématu a popisuje teoretická a právní východiska právní úpravy prostituce. Druhá část 
je zaměřena na vývoj právní úpravy prostituce na našem území. Třetí část se zaměřuje na právní 
aspekty prostituce ve stávajícím právním řídu ČR a konečně čtvrtá část je věnována jednotlivým 
návrhům regulace prostituce, které byly v minulých letech v ČR připraveny a současně i 
modelovým příkladům zahraničních právních úprav.   

 

 



4. Vyjádření k práci  

  K diplomové práci nemám obecné ani konkrétní výhrady, dílčí připomínky jsem 
uplatnil v rámci konzultací při psaní diplomové práce. Na práci je vidět, že je psána se zájmem 
o téma a nejde jen o nutnost splnit danou studijní povinnost. Zvlášť cenné jsou přesahy z oblasti 
pozitivního práva do jiných souvisejících oborů.  

 

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce 

 Cílem práce bylo podat základní přehled právních aspektů regulace prostituce se 
zaměřením na úpravu v rámci spávního práva a zhodnotit argumenty ve prospěch i neprospěcch 
právní úpravy regulace prostituce a v případě regulace se zabývat otázkou, jakou podobu by 
taková regulace měla, rep. mohla mít. 

 

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství  

 Diplomantka prokázala způsobem zpracování diplomové práce tvůrčí samostatnost, a to 
jak pokud jde o volbu použitých pramenů tak práci s nimi, včetně formulování vlastních 
stanovisek k jednotlivým rozebíraným otázkám. 

 

Logická stavba práce 

 Diplomová práce je členěna logicky. Po obecné úvodní kapitole následuje kapitola 
věnovaná vývoji právní úpravy regulace prostituce na území ČR, v další kapitole se rozebírá 
prostituce z pohledu aktuálního právního řádu ČR a konečně v poslední kapitole jsou 
analyzovány návrhy právní úpravy prostituce z poslední doby, a to i ve světle možných přístupů 
k této regulaci v zahraničí.  

 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací   

 Diplomová práce je primárně zaměřena na právní aspekty regulace prostituce v ČR, 
čemuž odpovídá i rozsah pramenů a použitých zdrojů, zejména v poslední kapitole se nicméně 
zabývá i zahraničními modely právní úpravy prostituce, a to jak z pohledu právních úprav 
samotných, tak jejich praktických důsledků. 

 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  



 Diplomová práce se neomezuje pouze na popis možných způsobů právní úpravy 
prostituce v historickém vývoji a z hlediska současného právního řádu ale zabývá se možnými 
dopady regulace prostituce, resp. jednotlivých modelů regulace prostituce v širším kontextu 
z hlediska kriminologického, sociologického a psychologického.  

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  

 Úprava práce odpovídá zvolenému způsobu zpracování  daného tématu. 

 

Jazyková a stylistická úroveň 

 Jazyková a stylistická úroveň práce je odpovídající.  

 

6.      Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 V rámci obhajoby doporučuji zabývat se otázkou v jakém rozsahu by měla být 
prostituce regulována, pokud by měla být regulována, na celostátní úrovni a v jakém na úrovni 
místní, resp. jak by se případná legalizace nebo dekriminalizace projevila či měla projevit 
v místní úpravě. 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě  

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 23. ledna 2022 

_________________________  

vedoucí diplomové práce 


