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[J Práce je literární rešerší. [J Práce obsahuje vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ... )
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat prostituci jako jeden z přetrvávajících
sociálně patologických jevů v celé šíři a se změnami,které jsou pro dnešní dobu
charakteristické. Autorka předkládá zevrubnou historii prostituce,formy prostituce a
zkoumá i motivaci k tomuto chování.
Objasňuje právní aspekty tohoto fenoménu,zachycuje zahraniční přístupy k jeho
řešení:a hlavně v souladu se studovaným oborem, analyzuje možnosti sociální
práce ~ osobami které se prostituují.

Struktura (členění) práce:
Bakalářská práce má 60 stran textu mimo příloh,kde jsou uvedeny připomínky
k návrhu zákona o regulaci prostituce dle organizace Rozkoš bez rizika,tedy
připomínky prakticky ověřené a doplněné o nejčastější způsoby nabídky
profesionálních společnic v současnosti-autorka zde pracuje s převzatými
informacemi,což je zřejmě důvodem pro jejich uvedení právě v této části práce.
Na vyčerpávající rozbor dílčí problematiky tohoto fenomenu ,jako je např. dělení
prostituce dle prostředí a podle subjektu,dále analýza variability motivace,a pohled
na prostituci jako predisponujíciho faktoru organizovaného zločinu ,nechybí
v teoretické části ucelený přehled právních aspektu prostituce.
Praktická část logicky doplňuje teorii-autorka pracuje s kvalitativní metodou.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovázny?
Z práce s literaturou je patrný autorčin hlubší vhled do problematiky, využití
literárních zdrojů je relevantní.Autorka pracuje s 15 citacemí aktuální odborné
literatury a 8 elektronickými zdroji..

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Vzhledem ke struktuře práce,lze vyzdvihnout jak analytické ,tak i syntetické
schopnosti autorky.Téma je zpracováno vyčerpávajícím způsobem,kde je teoretický
základ logicky doplněn o vlastní šetření a utváří tak ucelený pohled na sledovanou
problematíku.
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Bakalářská práce je velmi dobrá nejen po obsahové,ale i po formální
stránce.formulace textu je logická.Jazyková a stylistická úroveň taktéž velmi dobrá.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
CíI,který si v bakalářské práci stanovila byl v plném rozsahu splněn.autorka
prokázala schopnost samostatně pracovat s literaturou.selektovat dílči
problémy,bezchybně interpretovat výsledky a vyvodit adekvátní závěry s návazností
na event. prognózy.

,
připomínky oponenta:
Vysvětlete zahraniční přístupy řešení
represivní přístup

Otázky a

prostituce jako jsou -reglementace,abolice a

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

xO výborně xO velmi dobře

Ddobře

O nevyhověl(a)

Podpis školitele
RNDr.Jana Leontovyčová,CSc.
Instrukce pro vyplněni:
• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnějšl a nejvýstižnějši komentáre k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou soutástr posudku.
• V pripadě práce založené na vlastnich výsledcích hodnot'te rovněž použité metody a
zpracováni výsiedků, obdobně jako u práce diplomové.
• Posudek se odevzdává (zaSílá) v elektronické podObě

