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         Práce po formální stránce splňuje náležitosti kladené na práci magisterskou, to znamená má 

92 stran, úvod, závěr, anotaci v ruském a anglickém jazyce i seznam použité literatury.  

         Autor si předsevzal zpracování velmi aktuálního společenského tématu, jakým je obchodování 

s lidmi – především se ženami. V práci vychází od problematického stavu postsovětské společnosti 

vzhledem k rozšířenosti korupce, což s špatnou a jen pomalu se lepšící ekonomickou situací vytváří 

velmi dobré podmínky pro organizovný zločin i menší skupiny, věnující se nelegálním aktivitám, 

které jsou předmětem studie. Postupně se věnuje tomuto tématu vzhledem k jeho geografickým 

chrakteristikám a provázanosti na sociální, bezpečností a politickou situaci v dané oblasti, která je 

spojena s rozdělením zemí na zdrojové, tranzitní a cílové. Jsou popsány metody zločinců i postup 

procesu, ve kterém se z žen stává obchodovatelná komodita a nakonec zneužívaný prostředek zisku. 

Na závěr se autor pokusil nastínit možnosti boje proti tomuto jevu i na základě osobních zkušeností 

v dané oblasti. 

 U knihy lze vyzvednout použití ruskojazyčné i anglické literatury, která je v Česku jen málo 

dostupná i evidentní aktuálnost spočívající v osobním prožitku autora. Přesto bych si dokázal 

představit větší hloubku zpracování tématu směrem k předsevzatému úkolu, kdy autor velmi mnoho 

času tráví rozepisováním stavu jednotlivých  zemí a až velmi postupně se dostává k samotnému 

meritu věci-jak a jakým způsobem toto obchodování probíhá a které konkrétní případy a jakým 

způsobem svědčí o validitě jeho pohledu na věc (korupce v zdrojových, tranzitních a cílových 

zemích jako jedna z hlavních příčin tohoto stavu) i o oprávněnosti kroků, které považuje pro řešení 

problému za zásadní - speciální evropská vnější rozvědka, centralizace vydávání víz v 

Schengenském prostoru atd. Toto prohloubení daného tématu o jeho konkrétnější stránku by 

samozřejmě mohlo být námětem další práce. 

 Stylistiku práce považuji za odpovídající dané úrovni, stejně tak gramatické chyby a 

překlepy nejsou časté. U poznámkového aparátu a citací mne překvapila forma, která neodpovídá 

mně známé normě. Závěrečný seznam použité literatury by měl být abecedně seřazen. 

 Závěr: Petr Pojman zpracoval vcelku zdařilou analýzu, postihující jím stanovené cíle. 

Nehledě na jistou obecnost se mu podařilo obsáhnout velmi aktuální  problematiku. Doporučuji 

proto, aby práce byla přijata jako magisterská. 
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