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1. Téma diplomové práce 
Základním tématem diplomové práce je analýza historických vývojových fází právní úpravy 
prostituce na území České republiky. Jednotlivé historické přístupy jsou popsány v širších 
souvislostech svého vzniku a zároveň j sou také uváděny do současného kontextu 
v případech, kdy jsou stále platnou legislativou. Cílem práce je představit možnosti 
legislativní úpravy prostituce tak, aby osoby poskytující placené sexuální služby bylo možné 
řádně zařadit do sociálně-právního systému jako každou jinou výdělečně činnou osobu. 
Autorka se zaměřuje na takové přístupy legalizace prostituce, na základě kterých by těmto 
osobám vyplývala práva a povinnosti např. k daňovému systému, nemocenskému a 
sociálnímu pojištění atd. 

2. Způsob vypracování 
Obsah diplomové práce je na vysoké úrovni. Autorka v teoretické části popisuje osoby 
vykonávající prostituci a zaměřuje se i na místa, kde je prostituce nejčastěji provozována. 
V praktické části práce, kde jsou popisovány dva procesy přípravy návrhu zákona o regulaci 
prostituce, jsou pak tyto poznatky z teoretické části vkládány jako podpora či naopak 
protinávrh ustanovení zákonů, které byly předloženy v roce 2000 a 2005 do Poslanecké 
sněmovny. Praktické příklady jsou zaměřeny především na oblasti sociálně-právní ochrany 
prostituujících osob, psychologické aspekty navrhovaných zákonů a jejich možný negativní 
dopad ve formě labellingu. V rámci praktické části práce je rovněž velmi obšírně rozebrána 
oblast mezinárodních smluv a trestněprávní úprava na území ČR, přičemž autorka se 
zaměřuje především na úpravu obchodu s lidmi (se ženami). 

Autorka formuluje myšlenky a závěry srozumitelně. Obsah práce ztotožňuje se zadaným 
tématem, v úvodu formuluje jasný cíl, od kterého se neodchyluje. 

3. Cíl práce 
Cílem práce je popis a reflexe pozitivních i negativních aspektů provázejících proces 
legalizace prostituce na území České republiky od roku 1922 až do roku 2005. 

Cíl práce byl splněn. 

4. Metody práce 
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, rovněž obsahuje úvodní a závěrečnou stať 
a široký seznam použitých zdrojů. Teoretická část obsahuje popis jevu prostituce od roku 
1922 v českých zemích a podrobný popis právních norem, které se prostitucí zabývaly. 
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Praktické část pak zahrnuje rozbor a podrobný komentář kjednotlivým paragrafům návrhu 
zákona o regulaci prostituce z roku 2000 a 2005. 

Autorka práce provedla analýzu souvisejících dokumentů s cílem zjistit, jaké názorové proudy 
se v dané legislativě projevují a jejich předkladatelé usilují o liberální přístup k prostituci jako 
ke kterémukoliv jinému zaměstnání nebo zda se jedná o represivní přístup. 

5. Kritické připomínky 

Po obsahové stránce nemám připomínky. 

6. Celkové hodnocení 
Autorka velmi podrobně popsala jeden závažný sociálně patologický jev se všemi jeho 
doprovodnými negativními aspekty. V teoretické i praktické části vyváženě pracovala s 
popisem teoretických a praktických situací, které navrhovala zohlednit v relevantních 
právních normách. 

Informace popsané v diplomové práci by mohly být využity jako podklady při dalších 
veřejných jednáních k tématu legalizace prostituce. Velkým přínosem pro praxi spatřuji 

především v komentáři autorky k jednotlivým nedostatkům předložených návrhů zákonů, 
které by se v současném znění mohly stát nástrojem represe prostituujícíh osob. 

7. Použitá literatura 

V práci je uvedeno dostačující množství použitých zdrojů, autorka čerpala z české 
cizojazyčné literatury. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
Navrhovaná klasifikace: výborně 

Tématické okruhy k diskusi: 

1) Legalizace prostituce - důvody pro a proti (podílení se prostituujících osob na systému 
sociálního zabezpečení), labelling? 
2) Veřejná diskuse nebo komunitní práce při procesu regulace prostituce? 
3) Mezinárodní aspekty při řešení nedobrovolné prostituce, příklady jiných států a jejich 
přístupů. 

Praha dne 8. 9. 2008 

PhDr. Ludmila SAZIMOV Á 

Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách 
(CEKAS) při Národním vzdělávacím fondu, O.p.s. 
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