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Autorka, Zuzana Široká, se ve své bakalářské práci rozhodla zaměřit na problematiku
prostituce. Nutno uvést, že se jedná o téma, jehož aktuálnost i vysoká společenská závažnost je
v podstatě kontinuální v průběhu celých lidských dějin. Jak výstižně autorka upozorňuje, existence
uvedeného fenoménu je takřka nezávislá na jakémkoli politickém zřízení, lze pouze měnit jeho
podobu.
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretický oddíl je
strukturován do osmi základních kapitol, v nichž autorka postupně popisuje vývoj a varianty této
instituce ~ průběhu dějin až po současnost, dále tematizuje její formy a vnější i vnitřní motivační
aspekty. N.ásledující kapitoly se zaměřují na kriminální a právní hledisko prostituce. V šesté kapitole
autorka mfstiňuje teoretické přístupy různých společností k danému jevu vzhledem k míře akceptace,
resp. represe, a posléze se orientuje na možnosti práce s jedinci v této profesi, včetně informací o
organizacích specializujících se svými sociálními službami na uvedenou klientelu žen. Poslední
kapitola popisuje způsob, jakým se dívky stávají profesionálními společnicemi. Výzkumnou část
tvoří případová studie zahrnující dvě kazuistiky žen zaměstnaných eskortní agenturou, analýzu
získaných rozhovorů a výzkumnqu zprávu. Závěr je shrnutím celé práce.
Předložená bakalářská

práce je strukturována adekvátně, kapitoly jsou koncipovány logickým
způsobem. Text má dobrou jazykovou úroveň, autorka předkládá čtivým způsobem velké množství
zajímavých informací. Oponentka oceňuje také zajímavou část příloh, v nichž autorka uvádí výňatky
z trestního zákoníku, vztahující se k prostituci. Zásadním nedostatkem je však volba literárních
zdrojů i způsob jejich využívání. Literárních odkazů je v celé práci poměrně málo - v celé první
kapitole zaměřené na historii nenajdeme dokonce žádný. Některé pasáže možná vznikly na základě
neodkázaných internetových článků - první věty na s. 12 nahoře například lze nalézt téměř doslovně
na internetu na adrese: http://www.adrianadosedelova.estranky.czlclanky/clanky/prostitutka-bohynev dil, další část textu se výrazně shoduje s částí článku z on-line deníku Super. V textu práce však na
uvedeném místě chybí jakékoli bibliografické odkazy, jež by toto podezření mohly vyvrátit.
Porovnání přepisu novinového článku v příloze Č. I a obsahu kap. 8 navíc ukazuje, že autorka
nerozlišuje užívání přímé, tedy doslovné citace (která musí být odlišena např. uvozovkami a
odkázána i číslem strany, odkud je text převzat) od citace nepřímé. Z některých míst textu pak není
zřejmé, které informace autorka převzala (a odkud), ani to, které formulace j sou doslovným přepisem
a které myšlenky formuluje sama autorka. Při porovnání seznamu literatury s výčtem odkazů
uvedených v textu práce se ukazuje, že autorka vychází pouze z osmi relevantních publikací, přičemž
na dalších 7 uváděných monografií v textu odkazy chybí (např. Bassermann, Weiss, Weiss a Zvěřina
apod.). Informační těžiště, z něhož autorka čerpá, tedy spočívá převážně v neodborných
internetových zdrojích a v denním tisku.
V kvalitativní výzkumné části autorka adekvátně stanovila hlavní výzkumnou otázku a pět
dílčích podotázek. Soubor respondentek je velmi malý, přesto však lze na jeho základě definovat
některé okolnosti, jež se s volbou příslušného povolání pojí. Autorka je ve stručnosti shrnuje ve
Výzkumné zprávě a zároveň se posléze zamýšlí nad některými etickými aspekty týkajícími se změny
sebepojetí dotázaných žen. Analýza získaného materiálu však zůstává spíše na úrovni sumarizace
sděleného - větší odstup tazatelky od toho, jak svou situaci percipují samy dotázané ženy, by autorku

obohatil o další informace, které ze sděleného materiálu vyplývají nepnmo. Nabízí se
například určité podezření, že Sandřina matka není své dceři možná ani tak psychickou podporou,
jako spíše tím, kdo ji finančně zneužívá a kdo ji - možná nevědomě - manipuluje do zodpovědnosti a
do pocitů viny za špatnou finanční situaci rodiny.
patrně

Předložená bakalářská

práce je psána čtivě a s velkou citlivostí. Lze ocenit především některé
nálezy z výzkumné části i samotnou volbu tématu. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, jež
jsou poměrně závažného charakteru, však práci nelze navrhnout jiné ohodnocení než v rozmezí
(podle výsledku obhajoby):
"dobře-nedostatečně" .
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