
Posudek na diplomovou práci Magdy Aksamitové „Sonda do životní zkušenosti stigmatizace 

u sexuálních pracovnic“

Diplomantka se ve své práci pokouší přinést určitý vhled do života sexuálních pracovnic a na základě 

fenomenologických rozhovorů přiblížit jejich zkušenost stigmatizace. Nejprve stručně nastiňuje 

některé historické souvislosti prostituce a přístupy k ní a shrnuje zahraniční literaturu. V následné 

metodologické kapitole popisuje specifika zvolené metody a sběr dat, při němž realizovala rozhovory 

s 10 sexuálními pracovnicemi z jednoho pražského klubu a využila i techniku pozorování. Klíčová 

čtvrtá kapitola pak přináší prezentaci výsledků výzkumu, které jsou strukturovány do pěti 

tematických oddílů. V závěru je připojena diskuze a shrnutí hlavních omezení výzkumu.

Za hlavní přednost práce považuji, že se diplomantce podařilo úspěšně realizovat výzkum v takto 

obtížném prostředí, oceňuji i množství převážně zahraniční literatury, kterou si k tématu nastudovala,

a kladně hodnotím i strukturu textu, která je přehledná a účelná. Z hlediska obsahu a prezentace 

výsledků rozhovorů mám však určité pochyby, dá-li se přístup k tématu skutečně nazvat 

fenomenologickým. Zaměření se na klíčový fenomén stigmatizace sice v části oddílů nalezneme, 

nicméně prací se proplétá i celá řada okrajových témat (např. motivace a předpoklady k sexuální 

práci, pohled na nevěru a mnoho dalších), která nejsou nijak dána do souvislosti se stigmatizací. 

Celkový dojem z textu tak působí spíše jako „střípky“ ze života sexuálních pracovnic, nežli ucelené 

přiblížení prožitku stigmatizace, což by mělo být výsledkem tohoto typu výzkumu. Autorka sama 

uznává, že zvolených pět okruhů pro rozhovor je příliš mnoho a že musela respondentky z časových 

důvodů omezovat ve výpovědích (str. 54); proto je opravdu škoda, že se v rozhovorech nesoustředila 

pouze na prožívání stigmatizace a nesnažila se jít více do hloubky. Za velmi nevhodné a pro čtenáře 

matoucí také považuji uvádět v Diskuzi, kde jsou již výsledky výzkumu vztaženy k zahraniční 

literatuře, zcela nové informace z rozhovorů.

Text však bohužel vykazuje i celou řadu formálních nedostatků a zasloužil by důkladnou korekturu. 

Typografické chyby lze nalézt prakticky na každé stránce, citace z rozhovorů jsou uváděny několika 

různými způsoby a občas některé věty nedávají příliš smysl nebo na sebe nenavazují (např. str. 28-29;

poznámka pod čarou č. 19 na str. 21). Až komicky pak působí prázdný seznam zkratek (str. 9), ačkoli 

několik zkratek autorka v textu používá, nebo poznámka pod čarou č. 35, která upozorňuje, že: „Tady 

bude poznámka pod čarou“ (str. 32). Nad vhodností výrazu „vyslat sněhovou kouli“ (str. 10) ve 

smyslu „využít metodu sněhové koule“ se snad ani nemá cenu pozastavovat. Odkazování na použitou 

literaturu také není ideální – ačkoli v některých pasážích působí až příliš extenzivně (např. str. 20), 

jinde naopak chybí (např. str. 19, 1. věta), zdroj není v seznamu literatury (Kaufman 2010; str. 30), 

nebo jsou překlepy ve jménech (např. „Crenswell“; str. 31-32). V seznamu literatury pak nalezneme 

množství publikací, které nejsou odkazovány v textu (např. na první straně seznamu je to 8 ze 13

titulů), publikace Hoigard-Finstad je pak uvedena dvakrát.

I přes zmíněné nedostatky se domnívám, že předložená práce splňuje základní nároky kladené na 

diplomové práce na FF UK, a doporučuji ji proto k obhajobě. Navržená klasifikace: dobře.
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