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Magda Aksamitová: Sonda do životní zkušenosti stigmatizace u sexuálních pracovnic

Předložená diplomová práce stojí na solidní bázi, pokud jde o zahraniční literaturu, a na vlastní výzkumné 

sondě. Tu jsem autorce skutečně rozmlouval byv si vědom toho, že sama atraktivnost tématu nezaručuje 

získání nových poznatků. Bereme-li diplomovou práci jako svého druhu cvičení, pak splnila cíl, avšak rozhodně 

nenaplňuje ambici autorky (61) konečně novinářům ukázat, jak na tom prostitutky jsou. Mimochodem, existuje 

již např. solidní kvalitativní výzkum mužských prostitutů v Praze… Získané poznatky jsou totiž skutečně 

očekávatelné a nikterak překvapivé, místy dokonce banální (prostitutky mají rády ty, kdo se k nim chovají 

korektně, a nemají rády muže, kteří je netolerují…). Autorka prostě téma až příliš prožívala (60), naštěstí 

vlastní výzkum nebyl zatížen nějakým výraznějším apriorismem.

Pokud jde o práci se zahraničními prameny, zdá se mi, že někdy by méně bylo více – odkazy jsou často spíše 

ilustrační, jednotlivé studie nejsou hlouběji zhodnoceny, těžko se posuzuje srovnatelnost, i když řada 

základních poznatků nakonec vyjde nastejno. Problémem práce je také extenzivnost přístupu, zdaleka v ní 

nejde jen o stigma, resp. tento motiv bývá často upozaděn (srovnej s pozn. 5 na s.19). Navíc i jeho 

„operacionalizace“ se soustředila jen na kariéru sexuální pracovnice – postoje okolí a společnosti byly (až na 

dílčí exkurs) vypuštěny a výpovědi aktérek tuto problematiku nemohly pokrýt (srovnej 27).

Sonda má ráz běžného kvalitativního výzkumu, jeho rámování fenomenologií (12) mi přijde trochu umělé a 

nepřesvědčivé. Navíc právě velká role obsáhlého scénáře a krátkost rozhovorů (tuto volbu provedla autorka 

sama – 54) problematizuje možnost zachycení jemnějších a specifických detailů, takže na mnoha místech má 

„analýza“ podobu titulek – teze – jeden příklad z rozhovorů (38, 48 – zde v rovině banality…). Klíčovou úlohu 

přejímá autorčin scénář a individuální osudy (v jisté své komplexitě) se vytrácejí. Ve vztahu k poněkud 

tajemným metodologickým východiskům („horizontace“, „časoprostorové, existenciální bytí ve světě“) je 

analýza dost popisná, působí to spíše jako hra na velkou vědu. Bylo by zajímavé vidět přímou aplikaci schématu 

Van Manena a d. (32).

Autorka řadu mých připomínek zapracovala (redukci historické části si ovšem stejně zkompenzovala v závěru, a 

to nepříliš organicky! -59). Dopracování textu ovšem vyžadovalo čas, možná proto se i v závěrečné editaci 

objevuje několik formálních chyb (prázdné s.9, 33, poznámka 35) a nedotažených formulací.

Dílčí připomínky:

1. Příloha o zúčastněném pozorování ve dvojí verzi nedává smysl

2. Dovednosti sexuální pracovnice zřejmě nejsou jen dvě (22)

3. Preference sexuálních služeb před mileneckým vztahem je zřejmě genderově neutrální (24), pokud 

nechceme u žen předpokládat výhradní orientaci na milence (nebo věrnost…) 

4. Jaký smysl měla „převážná komunikace“ s respondentkami telefonem, když potom rozhovor byl 

hodinový? (28)

5. Písemně vyplněný dotazník neodpovídá podstatě CATI (29)

6. Emocionální práce (? -30)

7. Věta o neúspěchu (35) nedává smysl, ale jde o obecný problém – z textu není zřejmé, jakou podobu 

měly neúspěchy v předchozí práci. To přece není jen otázka výdělku! Viz též počátek s.36

8. Mobilita žen (? -60)

Celkové hodnocení práce záleží hodně na očekávání: vzhledem k tomu, že jsem se při zadávání o výsledek 

vysloveně obával, jeví se dílo jako typický první studentský pokus o využití kvalitativní metody celkem solidně 

ukotvený v literatuře (arciť s tendencí podceňovat tu českou…). Tedy jako dílo přijatelné, řekněme průměrné. 

S ohledem na výše uvedené připomínky (práce nese určité rysy voluntarismu a analýza na mnoha místech 

nejde do potřebné hloubky) však ani návrh na hodnocení stupněm „dobře“ nelze brát jako samozřejmý závěr.

Praha, 8.9.2012 Doc.PhDr. Jiří Buriánek, CSc.




