
Posudek vedoucí na diplomovou práci Michaely Hájkové:
Právní a sociální regulace prostituce v České republice

1. Diplomová práce je zaměřena na rozbor otázek spojených s právní a sociální regulací 

prostituce. Téma práce je diskutovaným problémem, se kterým se naše společnost 

snaží vypořádat a najít nová řešení zejména v posledních dvaceti letech.Otázkám, 

spojeným s právní regulací prostituce, se autorka věnuje ve třetí kapitole práce (str. 

13-41), sociálním aspektům problematiky je věnována čtvrtá kapitola práce (str.41-

52).

2. Zpracování tématu je postaveno na sumarizaci dosavadních poznatků a přístupů k

k právní regulaci problematiky. Hodnotovým východiskem pak jsou mezinárodní 

smlouvy a závazky z nich plynoucí.Důležitým aspektem je též znalost řešení 

problematiky v zahraničí. Zpracované téma též předpokládá zmapování činnosti 

nestátních subjektů, snažících se o regulaci společenských důsledků prostitučního 

chování na prostituující se osoby a tudíž i na společnost.

3. Diplomová práce podle mého názoru naplňuje zamýšlený cíl. Autorce se podařilo 

v práci shrnout a rozebrat základní problémy  a možnosti právní a sociální regulace 

prostituce. Diplomová práce je dobře strukturovaná, autorka v úvodních částech 

rozebírá fenomén prostituce a jeho podoby (z hlediska subjektu a prostředí), věnuje se 

třem možnostem přístupu státu k regulaci prostituce a jejich historickým souvislostem. 

Autorka zde  (a nejen zde) využívá relevantní odbornou literaturu a to i zahraniční. 

Hodně informací je v práci čerpáno z internetových zdrojů ( někdy možná i v situaci, 

kdy by autorka mohla využít rozebíraný dokument a ne jeho interpretaci).Právnímu 

rozboru problematiky je věnován odpovídající prostor.Autorka zde uvádí i aktuální 

změnu v přístupu, a to kriminalizaci prostituce, která ohrožuje mravní vývoj dětí.. 

Správně rozebírá i trestné činy s prostitucí související.Neopomněla ani rovinu práva 

veřejného a zkušeností s obecně závaznými vyhláškami. Oceňuji vložení příkladu o 

řešení situace v Německu a o jeho aktuálních změnách. Co podle autorky z trendů 

v německé právní úpravě by mohlo být inspirací pro nás? Dobře zpracovaná je i 

kapitola IV., ve které se autorka věnuje možnostem sociální regulace prostituce. 

V závěru autorka shrnuje současné problémy- možná až příliš stručně.



4. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací, a proto ji doporučuji 

předložit k obhajobě. V jejím rámci pak autorku prosím o její vyjádření k výše 

uvedeným námětům.

5. Diplomovou práci navrhuji hodnotit jako výbornou.

V Praze, 14.9. 2010                                                                    PhDr. Gabriela Munková, CSc.




