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Autorka zvolila stále bohužel aktuální a bolestné téma, jemuž se věnuje z perspektivy sociální 
práce s ženami, které praktiky obchodu s lidmi zažily. V tom je práce cenná a přínosná, že si 
vybírá jednu profesi v rámci interdisciplinární spolupráce. Tento cíl vystihuje Úvod i 
Anotace. Částečně přitom využívá své zkušenosti s ženami, které jsou problematikou 
zasaženy. Určitě je z práce patrný autorčin zájem o daný fenomén a dané ženy.  

Stanovený cíl dokresluje již pohled na Obsah: hlavní tři kroky-kapitoly práce – vymezení 
obchodu s lidmi a jeho aspektů, následně pojednání o sociální práci a v posledku propojení ve 
třetí kapitole s ohledem na Sociální práci v kontextu obchodu se ženami. Rovněž pozitivním 
faktem je zařazení skutečného nosného příběhu pro celé téma, totiž svědectví obchodované 
ženy (zejména taky z důvodu, že těžko od autorky očekávat, že by se dostala více k takovým 
ženám, které by jí poskytly informace). Jedině by mohla hovořit o zkušenostech 
s pracovnicemi Magdaly či La Strady… 

Tvůrčím a kritickým způsobem pracuje s vymezením sociální práce na str. 27. Velmi pěkně 
dovede odůvodnit, proč je obchod se ženami konstatovaným porušením lidské důstojnosti a 
proč je eticky nepřijatelný a trestným činem (srov. str. 30-31). Také pěkně – již v kap. 2 – 
aplikuje rozvedené body principu lidské důstojnosti z mezinárodního etického kodexu na 
pojednávanou problematiku a uvádí příklady konkrétních lidských práv, které jsou zde 
porušeny. 

Autorka splnila daný cíl. Za splněné lze považovat i požadavky na formální stránku práce, i 
když nejsou citace vždy jednotné (srov. např. str. 27 u uvedených „str.“ a str. 26, kde je čárka 
před číslem).  

Z kritických připomínek lze dále zmínit: Např. první souvětí Anotace (chyba v interpunkci); 
Závěr: druhý odstavec „tuto probatiku“ – v práci je celkově značný počet pravopisných a 
interpunkčních chyb. Škoda, že práce neprošla jazykovou korekturou. 

Citovaný Manuál pro lékaře od paní dr. Vaníčkové potom nenajdeme v Seznamu literatury. 
Stejně tak jednu publikaci od O. Matouška. Mezinárodní etický kodex sociální práce je 
v Seznamu literatury bez dalšího odkazu… 



V Závěru mohly zřetelněji zaznít hlavní činnosti a služby sociálních pracovníků v této oblasti, 
k nimž dospěla ve své práci. 

V 1. kap. začíná logicky definováním obchodu s lidmi, pak však začlení 1.1.1 a ne už další 
1.1.2 a hlavně míchá roviny: Manuál pro polici, lidsko-právní dokument globální, do toho 
Listina základních práv a svobod, pak Národní strategii, trestní právo (mohla učinit 
podkapitolku např. Právní úprava) …už název ukazuje spíše na vložení dokumentů, než na 
práci s jejich tématy: např. části o pomoci, zejména té psychosociální, mohla využít jako 
rámce-východisko u kap. o sociální práci v této oblasti…Už zde vsune něco o sociálních 
pracovnících, pak zase pokračuje aspekty obchodu s lidmi a poté po delší době přijde kap. 2 
Sociální práce…působí to dojmem, jakoby jen „zasunula někam“ a nedávala do souvislostí, 
neuspořádával dle cíle a tématu práce… 

Ve své stěžejní kapitole mohla čtenáři více připomenout to, co zaznělo v předchozích 
kapitolách a co nyní zhodnotí pro práci sociálních pracovníků v dané oblasti. 

Nebylo by vhodnější zařadit podkapitolku Lidská sexualita a nakonec i Lidská práva pod 
Lidskou důstojnost?  A tím zvýraznit, proč v kap. 2 Lidská sexualita, i přestavenou sociální 
práci jako lidsko-právní profesi? 

 

Na základě uvedených poznámek doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení  
C (dobře). 

 

Jako možné otázky do diskuse obhajoby posílám: 

Zahrnuje sociální práce v této oblasti i péči o děti obchodovaných žen a jaké jsou zkušenosti? 

Jaké kvality by měla vykazovat sociální pracovnice/pracovník, která se těmto ženám věnuje? 

Jak by shrnula, proč je obchod se ženami do sexuálního průmyslu porušením jejich lidské 
důstojnosti a základních práv? 

Věnovala se hlavně obchodovaným ženám do sexuálního průmyslu nebo i jiným druhům 
obchodu se ženami? Hraje to potom roli pro sociální práci a péči o tyto ženy? 

 

V Praze dne 16. 6. 2011      René Milfait 

 

 


