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Přílohy: 

Příloha 1: Scénář rozhovoru 

 Co jste dělala před tím, než jste začala pracovat? / Jak byste popsala svůj život, než 

jste začala pracovat jako sexuální pracovnice? 

o (rodina, vztahy, hodnoty, vzdělání, kariéra…) 

 Jak jste prožívala rozhodnutí pro tuto práci? 

o (očekávání, změna, dynamika)¨ 

 Jaké je to být sexuální pracovnicí? 

o (pozitiva, negativa, požadavky, nežádoucí, pracovní prostředí, překvapení+-, 

zvláštnosti) 

 Jak vnímáte tuto práci? 

o (názory, hodnoty, postoje, vliv, dala, vzala)  

 Ovlivnila Vám tato práce vztah k ostatním lidem? 

o (sympatie, antipatie, muži, ženy, referenční skupiny) 

 Jak oddělujete práci a Váš osobní život?  

o (kdo to o Vás ví, materiálně odlišné věci, mimopracovní vztahy s lidmi s 

práce) 

 Jste v práci stejný nebo jiný člověk, než v civilu? 

o (pracovní persona,  její tvorba, dynamika, internace) 

 Mohla byste mi popsat situaci, kdy jste byla konfrontována s tím, jak pracujete? 

o (odsouzení, podpora,....) 

 Jak se sama stavíte k celospolečenské diskusi o sexuální práci? 

o (média, názor společnosti, postoj známých, touha vystoupit…) 
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 Líbíte se sama sobě? / Co byste na sobě změnila? 

o (pocity, vnímání, pocit tělesnosti, spokojenost, vášeň) 

 Je možné mít při Vašem zaměstnání vztah? 

o (povaha, intimita, mateřství, role, hodnoty, věrnost) 

 Jak si představujete svou budoucnost? 

o (co pro to děláte, plány, očekávání, sny)  
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Příloha 2: Zúčastněné pozorování v klubu 

Následující zápis ze zúčastněného pozorování popisuje část večera v centrální místnosti 

jednoho pražského veřejného domu. Personál a malá část dívek jsou obeznámeni s identitou 

výzkumnice, ale před zákazníky a většinou dívek je její identita utajena. Přesto, že nechodí 

k hostům, chová se jako ostatní dívky.   

 

Popis prostředí. 

Červeně zařízená místnost je vizuálně rozdělena na dvě části.  První tvoří  barový pult 

s několika barovými sedačkami a druhý je tvořen velkou červeně potaženou sedací soupravou  

sestavenou  do jednoho velkého U. To je rozděleno do třech menších zákoutí po dvou stolcích 

pro cca 4 osoby. Na špičce U je podium se zrcadlovou stěnou a tyč . Hlavní cesta vede od 

vchodu kolem baru do vnitřku U. Vedlejší cesta vede jednak na WC, do pokojů k masérské 

místnosti, sauně a parní místnosti. Druhá pak do kuchyně a za dj a ještě do jednoho pokoje.  

Přístup do centrální místnosti je přes recepci, kde si host vyzvedne chip  a kde probíhá 

placení. Naproti recepci je výtah a schodiště vedoucí do koktailbaru a pokojů. Po levé straně 

recepce je kancelář a pokoje. Většina dívek má na sobě buď malé společenské šaty, nebo 

minišaty s hlubokým výstřihem. 

Výzkumnice 

Žena, fialové šaty, lakované černé lodičky na vysokém podpatku 

Situace. 

U baru sedí skupinka mladých žen a dívek a baví se dvěma mladšími muži, kteří mají 

jmenovku. Jeden mluví s italským přízvukem a jeden s arabským přízvukem. V rohu u baru 

sedí starší silnější muž v tvídovém saku a kouří. U stolu 1 sedí skupina mladých žen a jedna 

žena středního věku a smějí se. U stolu č. 2 sedí tři osoby, jedna žena a dvě tmavovlasé dívky, 

ale nebaví se.  Za zdí je silnější muž, který průběžně ukáže na dívku, která pak na podiu 

zatancuje na převážně hausovou písničku. Dívky většinou výrazně kroutí boky a vyklánějí se 

pozadím směrem k lidem.  Každou pátou písničku se objeví nějaká z dívek a než písnička 

dohraje, stihne ze sebe odložit všechno oblečení. U stolku tři je usazena cizokrajně vyhlížející 

dívka  s ofinkou a velkým poprsím a baví se s bledou tmavovlasou dívkou anglicky. U stolu 

šest asi 40cetiletá blondýna v červených šatech se jmenovkou  rozpráví se skupinou Čechů 

nad fotografiemi dívek na monitoru pod stolkem.  Dveřmi vchází skupina 5 Asiatů za 

doprovodu menší brunetky. Zastaví se za sedačkou, dívka jim něco říká a při tom ukazuje 
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k tyči, na stojky a k baru. Poté celá skupina pokračuje směrem k parní místnosti a sauně. Za 

asi  dvě minuty se vrací a prochází zpět ke dveřím.  Za chvilku se vrací za doprovodu nejen 

dívky a i vysokého blonďáka se jmenovkou.  Dívka jím ukáže stůl č. 5 a oni se posadí. O něco 

později k nim přijde dívka v černé košili. Poté každý z nich ji podá bílý chip a ona ho přiloží 

k černému zařízení s klávesnicí. Obratem se vrací s pěti pivy. Celou situaci sledují všechny 

mladé ženy. Po chvíli k Asiatům přichází blonďák a ukazuje jim monitor s fotkami dívek.  

Oni se rozhlídnou, jeden z nich vstane a ukáže na dvě drobnější blondýny s větším poprsím, 

starší ženu a vysokou tmavovlásku.  V zápětí ke stolu přijde dívka v černé košili, zeptá se, co 

si dívky dají k pití. Každý Asiat ji podá chip a ona opět v zápětí přinese pět třetinkových lahví 

redbullu. Po tom, co dopijí, se dívky zvednou a odejdou za dveře. Každá se vrátí s dvěma 

v igelitu zabalenými ručníky a prostěradlem. Každá vezme za ruku jednoho asiata a odejde 

směrem k pokojům.  Mezitím žena v červených šatech stále pokračuje v rozhovoru s Čechy a 

občas jim poklepe na rameno a ukáže směrem k nějaké dívce.   Najednou se ozve zvonek, Ital 

vezme jednu z dívek u baru za ruku a odvede ji za dveře. Ta se za chvilku vrací s 4 mladými 

muži ve velkých tmavých bundách s huňatými límci. Poté je na otočku zavede za dveře a 

usadí je na místa Asiatů.      

Interpretace situace. 

U baru sedí skupina společnic, které se baví se dvěma manažery, jedním počeštěným Italem a 

druhým počeštělým Tunisanem. V rohu sedí muž, který místo sleduje. Je to snad majitel, či 

hlavní vedoucí směny. U stolu č. 1 sedí skupina kamarádek, nebo zřejmě služebně starších 

dívek, které se znají jistě i mimo práci. Trochu mezi nimi vyčnívá žena středního věku, 

nicméně i ta, soudě podle svůdnějšího stylu oblečení a poněkud výraznějšího make- upu i ona 

je společnice a ne někdo z manažerů. Dívky u stolu č. 2 jsou zřejmě nové, či z nějakého 

důvodu nezapadly do kolektivu „tvrdého jádra“ u stolu č. 1. U stolu č. 3 sedí dvě cizinky, 

které vzhledem k tomu, že se moc nesmějí, se buď baví o něčem vážném  anebo jediné, co je 

spojuje, je to, že ani jedna nemluví česky. Na podiu se na vyzvání DJe střídají dívky a snaží 

se tančit tak svůdně, jak dovedou, aby přilákaly pozornost potenciálních klientů. Lidé u stolu 

č. 6 jsou Češi, s největší pravděpodobností stálí, či velmi častí klienti klubu, protože zaujímají 

takřka výhradní pozornost jedné z manažerek. Skupina pěti Asiatů jsou noví klienti, kterým 

dívka ukazuje klub a jeho zázemí. Poté je odvádí zpět a na recepci, a protože se rozhodli 

zůstat, obdrželi čip a jdou usazeni. Za pár minut přichází barmanka zeptat se jich, co chtějí 

pít. Objednají si pivo, zaplatí přiložením čipu k čtečce. V zápětí jsou jim piva přinesena. Když 

se napijí, přichází blonďatý manažer se snahou jim prodat časově omezenou společnost 

nějaké z dívek. Vedoucí autorita skupiny či jediný mluvící anglicky vstává a ukáže na pět 
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dívek, které považuje za nejhezčí či nejvíce kompetentní společnice pro sebe a své kolegy. Ty 

si objednají energetické nápoje, které jim zajišťují, aby celou noc byly vzhůru a svěží. Poté co 

se jejich asijští klienti rozhodnou s nimi strávit čas v soukromí, odejdou do kanceláře vše 

zařídit a vyzvednout sadu povlečení, následně s nimi odchází do pokoje. Češi, se kterými sedí 

manažerka v červeném, jsou již připraveni si vybrat svou společnost. Protože dívky nemají 

dovoleno kontaktovat klienty přímo, je na manažerce každou z nich popsat tak, aby si jejich 

potenciální klient mohl udělat představu o tom, jaká je.  Zazvonění zvonku signalizuje 

příchod nových klientů. Nastává takzvaný alarm. Jeden s manažerů si vezme k ruce dívku a 

jdou je uvítat. Dívka následně skupinu mladých Italů nebo Turků provede klubem a vrátí se 

s nimi na recepci. Ti, kteří se rozhodli zůstat,  spolu s manažerem usadí ke stolu, kde před tím 

seděli Asiaté. 
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Příloha 3: Přepisy rozhovorů 

Přepisy rozhovorů jsou k dispozici u autorky práce  
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