
Posudek vedoucí práce Lenky Grolmusové „ Sociální a zdravotní služby pro 

sexuální pracovnice v hl. m. Praze; stávající a chybějící“ 
 
Autorka se ve své obsáhlé a precizně zpracované práci zaměřila na zhodnocení služeb pro 
sexuální pracovnice v Praze v kontextu jejich potřeb. V teoretické části přináší komplexní 

přehled o vývoji a formách prostituce, sumarizuje dostupné informace o problematice. 
Oceňuji analýzu daného tématu z pohledu několika přístupů využívaných v sociální práci 
(systemický, přístup orientovaný na úkoly, kognitivně-behaviorální..). Autorka rovněž 

prokazuje v dané problematice mezinárodní přehled.  
Praktická část velmi zajímavě propojuje pohled samotných sexuálních pracovnic s názory 

sociálních pracovnic z organizací, které jim poskytují služby. Autorka dokládá schopnost 
kritické analýzy zjištěných informací a ze srovnání vyvozuje pregnantní závěry a doporučení. 
Práci hodnotím jako VÝBORNOU.  
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