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Nejprve shledáme nepovedený začátek:  

nenajdeme prohlášení. Není anotace, ale místo toho se objevuje Shrnutí hned na začátku 

práce. To ale nemá styl anotace. Před Summary je Trafficking in children místo jen Summary. 

Nejsou uvedena klíčová slova. Poděkování uvedeno v obsahu – není třeba.  

Úvod mohl být sdílnější, autorka mohla využít mnohé z toho, co zařadila do tzv. Shrnutí na 

počátku práce. Na druhou stranu je vidět její zájem o problematiku, trefné zhodnocení, že se 

jedná o „jedno z nejbolestnějších nejaktuálnějších ubližování dětem, o porušování jejich 

důstojnosti a dalších lidských práv, které z ní plynou. Vždyť se zde zachází s dítětem jako se 

zbožím“ (srov. Úvod). To znamenitě rozvine hned v prvním odstavci podkapitoly 1.1 Je proto 

třeba pozitivně hodnotit volbu aktuálního závažného tématu.  

Stejně tak pěkně autorka začne vymezením pojmu obchod s lidmi a aplikuje jej na obchod 

s dětmi. Hezky taky komentuje své postupy. Za velmi zdařilý lze považovat Závěr, v němž 

autorka navrhuje konkrétní kroky, jak komplexně interdisciplinárně pomáhat obětem 

komerčního sexuálního vykořisťování dětí.  

Autorka taky vhodně zařadila dva konkrétní případy obchodovaných dětí (jeden případ 

dokonce z vlastní praxe) (srov. kap. 4. Kazuistika). Nezůstala přitom správně jen  

u „kazuistiky pro kazuistiku“, ale oba případy okomentovala dle poznatků o obchodu s dětmi 

a kriticky s ohledem na činnost různých zodpovědných aktérů.    

Správně začlení Znaky obchodu s lidmi, ale nenajdeme odkaz na zdroj a u jednotlivých znaků 

by bývalo bylo vhodnější využít nějaké odrážky. 

Z toho všeho je vidět zájem o problematiku, kompetence v ní a způsobilost v této oblasti i 

dále pracovat. 

Škoda, že vůbec nezmínila i nejnovější mezinárodní kongres proti CSEC, tzn. Rio de Janeiro 

2008 a nevyužila jeho zkušenosti a závěry pro své téma (včetně Prohlášení a Call for action i 

Adolescent Declaration to End Sexual Exploitation); mohla by najít odkaz na Směrnice 

UNICEF o ochraně obětí obchodu s dětmi (UNICEF-Guidelines on the Protection of Child 

Victims of Trafficking).  



Nedočteme se rovněž ani o Mezinárodní organizaci práce a jejím prohlášení č. 182, ani  

o relevantních Doporučeních Rady Evropy. 

V textu o právní úpravě se objevuje trestný čin Ohrožování mravnosti (dle § 205), který však 

již právní řád takto nezná. 

Seznam literatury je napsán menším písmem než ostatní text a v několika případech 

připomíná spíše poznámku pod čarou (např. zdroj, in: primární zdroj; stačil primární zdroj). 

Autorka příkladně spolupracovala s vedoucím práce a prokazovala zájem a samostatnost 

pracovat. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení  

D (uspokojivě). 

 

K možným otázkám: 

Jak by autorka v diskusi odůvodnila, proč je obchod s dětmi za účelem sexuálního 

vykořisťování morálně špatným a nesprávným jednáním a trestným činem? 

Jakou roli sociálních a pastoračních pracovníků by spatřovala v pomoci obětem a prevenci? 

 

 

V Mariánských Lázních dne 27. 7. 2009   René Milfait 

 

 

 

 


