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Lucie Srpová si pro svou bakalářskou práci vybrala společensky závažné 

a citlivé téma, jehož výběr byl částečně motivován osobní zkušeností s oběťmi 
obchodu se ženami. V úvodu studentka vysvětluje svou volbu, předjímá obsah 
práce a klade si náročný cíl – „představit tuto problematiku“ tak, aby mohla 
práce sloužit jako manuál pro všechny pracovníky, kteří přijdou do styku 
s oběťmi uvedeného druhu kriminality.   

V první kapitole jsou definovány pojmy související s obchodem s lidmi 
(obchod se ženami, nucená práce, organizovaný zločin apod.), autorka uvádí 
přehled mezinárodních a českých dokumentů, které vytvářejí právní rámec 
zmiňované problematiky, vymezuje druhy obchodování se ženami, jeho příčiny, 
znaky i dopady na ženinu osobnost.  

Druhá kapitola je nazvána Sociální práce, studentka se v ní však velmi 
podrobně a nad rámec bakalářské práce věnuje otázce lidské důstojnosti, 
lidským právům, lidské sexualitě a zmiňuje i pojetí člověka podle křesťanské 
antropologie.   

Jádro práce by měla tvořit kapitola Sociální práce v kontextu obchodu se 
ženami. Zde je konečně vymezena podstata sociální práce jako takové. Dále 
studentka uvádí jednotlivé typy sociálních služeb, které jsou poskytovány 
v oblasti obchodu s lidmi (azylové domy, krizová pomoc, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a terénní programy), věnuje se preventivním 
opatřením a přibližuje činnosti organizací pomáhajících obětem obchodu s 
lidmi.  

Teoretické informace jsou ve všech kapitolách dokresleny ukázkami 
z knihy sepsané podle autentické výpovědi dívky, která se stala obětí obchodu se 
ženami. I přesto by práci velmi prospělo, kdyby autorka zatraktivnila text 
konkrétními případy buď ze své zkušenosti nebo z činnosti uvedených 
organizací. 

Práce je obsahově nosná, má však nepříliš promyšlenou stavbu. Chybí 
logická návaznost v řazení informací, objevuje se zdvojené definování jednoho 
pojmu (př. nucená práce str. 10 a 15), myšlenky jsou místy neobratně 
formulovány, což snižuje srozumitelnost textu.  

Volba jazykových prostředků neodpovídá odbornému stylu (př. jak jsem 
již řekla, v předchozí kapitole jsem si popsala), kvalitu práce snižuje alarmující 
množství pravopisných i interpunkčních chyb a překlepů. 



Autorka prokázala dobrou orientaci v odborné literatuře, kterou hojně 
cituje (avšak ne vždy dle platné normy). Objevují se však i citace z pramenů, 
které nejsou uvedeny v seznamu literatury (př. str. 24,27). 

Formální úroveň práce je až na pár nedostatků dobrá. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky pro obhajobu bakalářské práce: 
1. Jaké konkrétní možnosti nabízí ČR obchodovaným osobám na základě 

dokumentu Základní principy fungování Programu podpory a ochrany obětí 
obchodování s lidmi? (V textu je uveden jen postup u osob nelegálně 
pobývajících na našem území.) 

2. Blíže specifikujte multidisciplinární a interdisciplinární charakter sociální 
práce při práci s obchodovanými ženami.  

 
Navrhovaná klasifikace: uspokojivě (D). 
 
 
 
V Mariánských Lázních 1. června 2011 
          

Mgr. Iva Svobodová 
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