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Diplomová práce tematizuje jednu z dílčích problematik dopadu pandemie CPVID-19 na život 

různých společenských skupin, konkr. na osoby působící v tzv. sexbyznysu.  Autor se zaměřil 

především na život osob poskytujících sexuální služby za úplatu.   

Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol, z nichž 4 jsou teoretické - konceptuální, 5. kapitola 

představuje realizovaný výzkum, následuje diskuse, závěr a seznam použité literatury. Práce je logicky 

členěná, pouze příklad výzkumu z USA (str. 59) by měl být v práci umístěn v jiné kapitole, nikoli 

závěrečné diskusi.  

Teoretická část obsahuje vymezení základních používaných pojmů, historický exkurz, formy a 

charakteristiky sexbyznysu, legislativní vymezení. Teoretická část je zakončena stručným přehledem 

protiepidemických opatření v ČR s relevancí pro pojednávanou oblast.   

Empirická část představuje kvalitativní výzkum – polostrukturované rozhovory (N 9).  Tato 

část je podrobně zpracována, dokumentována, závěry jsou úměrné rozsahu výzkumu a jiných zdrojů 

této akademické práce.   Přesto mám některé nejasnosti ohledně interpretace a prezentace rozhovorů: 

podle jakého klíče diplomant vybíral výseky z rozhovorů různých respondentů?   Práce je psaná 

kultivovaným jazykem, odkazování ke zdrojům standardní.   

K práci mám následující připomínku:  

Některé právní a jiné přístupy vycházejí z pojetí sexbyznysu a prostituce jako „každé jiné práce “ nebo 

jako regulérního zaměstnání. Přesto však tato práce-zaměstnání postrádá mnohé z charakteristik  

typických pro většinu jiných zaměstnání. Připomínám, že zaměstnání- práce- má důležitou funkci 

v životě jedince z hlediska seberealizace, smyslu života, sociálního statusu a prestiže, otevřené 

legitimity příjmů, podmínky pro získání budoucího starobního důchodu aj. Prostituce většinu z těchto 

atributů nesplňuje.  Čekala bych, že v diplomové práci bude této citlivé stránce prostituce věnována 

diskuse.  

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení 2 - velmi dobře. Výsledek závisí též na 

výsledcích obhajoby.  

Otázky k obhajobě:  

1. Tvrdíte (s.64), že zahraniční zkušenosti, hlavně o oblasti právních přístupů k sexbyznysu, nás 

mohou inspirovat v několika směrech.  V jakých?  

2. Tvrdíte, (s.64), že se na základě výzkumu se můžeme na některé situace dopředu připravit a 

snažit se jim předcházet. Co tím myslíte?   
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