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Abstrakt: 

Diplomový  projekt navazuje na současnou diskuzi o sexuální práci reprezentovanou  

studiemi na odborné úrovni (např.Sanders, Kong, O’Conell Davison, Malinová).  Výzkum 

vychází z fenomenologického přístupu zkoumání životní zkušenosti  a rozvíjí teorii 

stigmatizace.  Klade si za cíl popsat, jakým způsobem se české sexuální pracovnice 

vypořádávají se svým stigmatem. Pozornost je mimo jiné věnována následujícím otázkám:  

1) jak vnímají své motivy vstupu do sexuální  práce,  2) jakým způsobem vnímají tuto práci a 

stigma s ní spojené ony samy, 3) jak se vypořádávají s oddělení pracovní a soukromé identity, 

4) jak tato práce ovlivnila jejich postoj k mužům,  5) jaká je jejich vize odchodu ze sexuální 

práce. 

 

Klíčová slova: 

Sexuální pracovnice, sexuální práce, stigma, životní zkušenost 

  



 

 

Abstrakt: 

This Master’s thesis follows the discourse on sex work represented by current academic 

studies (Sanders, Kong, O’Conell Davison, Malinová). The research is based in 

phenomenology of lived experience and it develops a theory of stigmatization. It aims to 

describe how Czech sex workers cope with their stigma. Attention is focused on the following 

areas: 1) What sense they give to them entering sex work. 2) How they feel about their work 

and the stigma which attaches to it. 3) What sense they give to management of their work and 

private identities. 4) Whether their profession has changed their perception of men. 5) What is 

their vision for leaving sex work. 

Keywords: 

Sex workers, sex work, stigma, lived experience,  
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Úvod 

Cílem této práce je poskytnout sondu do životní zkušenosti stigmatu sexuální pracovnice, 

jinými slovy jaké je to být prostitutkou v české společnosti na začátku jedenadvacátéhostoletí. 

Protože moje blízká kamarádka pracuje v jednom z pražských exklusivních podniků, bylo 

nejjednodušší vyslat sněhovou kouli přes ni k jejím kolegyním. Tato skupina je ale zároveň 

zajímavá tím, že se pracovní podmínky v klubu blíží běžným smluvním podmínkám v jiném 

odvětví.   Dívka má např. stanovený počet dní v týdnu, kdy pracuje.  Klub dbá na to, aby měl 

s těmito dívkami smluvně ošetřený pracovní vztah , aby každé tři měsíce měla každá ze 

společnic provedeny testy na  pohlavně přenosné choroby a při sebemenším podezření na 

požití tvrdých drog jsou podrobeny testům, v případě pozitivního výsledku je s nimi okamžitě 

ukončena spolupráce.  Po formální stránce tedy tyto dívky a ženy platí daně, nejsou výrazně 

rizikovější skupinou pro přenos pohlavních chorob, ani u nich nehrozí výraznější závislostní 

chování než u jiných sociálních skupin. Přesto, že je podle výzkumů (např. Weitzer2000, str. 

152) vnitřní prostituce mnohem méně riziková než pouliční, jsou tyto ženy stejně 

stigmatizované. Svým výzkumem se pokusím za pomoci fenomenologické analýzy popsat 

tuto zkušenost stigmatu z hlediska 1) rozhodnutí pro sexuální práci 2) percepce sexuální práce 

coby důvodu jejich stigmatizace 3) oddělení jejich diskreditovaných a nediskreditovaných 

osobností 4) chápání mužů jak v pozici zákazníků, tak v pozici partnerů 5) vize budoucnosti a 

možnosti ukončení jejich kariér sexuálních pracovnic. 

Tato práce se svým zaměřením pouze na fenomenologii životní zkušenosti stigmatu výrazně 

liší od výzkumů týkajících se problematiky sexuální práce z legislativního hlediska, protože 

se implicitně povahou a chápáním sexuální práce reflektuje z pohledu sexuálních pracovnic. 

Dále se liší od výzkumů nucené prostituce, obchodování s lidmi a zneužívání nezletilých, 

protože ať se již tyto ženy a dívky rozhodly pro výkon tohoto povolání dobrovolně či jako 

nejmenšího z možných zel, ze strany zaměstnavatele neproběhla žádná přímá aktivita k jejich 

rekrutaci a jejich odchodu není ze strany zaměstnavatele nijak bráněno. 

Tato práce má ambice navázat na sociologické výzkumy prováděné mezi sexuálními 

pracovnice, od Perenta- Duchateleta, po v této práci hojně citované výzkumy Teely Sanders a 

ostatních, které poskytly hojný teoretický materiál zmíněný v druhé kapitole. Přestože jsem si 

vědoma současné diskuze o legitimitě sexuální práce, která je na straně radikálních feministek 

považujících sexuální práci za replikaci mužské nadvlády reprezentována například Sheilou 

Jeffrey a na straně sexuálních radikálek beroucí sexuální práci jako výsostné právo ženy, např. 
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Gail Phetersona jejími esejemi o prostituci, ráda bych ponechala názor na sexuální práci 

samotnému čtenáři. 

V českém prostředí se problematikou sexuálních pracovnic dlouhodobě zabývá PhDr. Hana 

Malinová CSc. Z výzkumů sexuálních pracovnic, které v Čechách proběhly, je třeba zmínit 

popisné studie PhDr. Hany Malinové a dále diplomovou práci Petra Matouška, popisující 

instituci pouliční prostituce (Matoušek 2004) . Téma je hojně reprezentováno v tisku. 

Sociologicky zajímavá je časosběrná studie Miloše Čermáka zaměřující se na proměnu 

předrevoluční a porevoluční prostituce. (Čermák 1992) . 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. 

V první kapitole teoretické části je stručně nastíněna proměna postavení sexuální pracovnice 

v evropském kulturním okruhu v průběhu dějin se stručným shrnutím vývoje na českém 

území. Dále je objasněna klasifikace současných podob sexuální práce a typologie různých 

režimů sexuální práce. 

Druhá kapitola se důkladně věnuje reflexi stigmatu sexuálních pracovnic v odborné literatuře. 

Mezi výchozí díla, mimo Gofmanovy studie stigmatu (Gofman, 2003), např. patří klíčový 

článek „Whore stigma“ Gail Pheterson (Pheterson1993) popisující jednak stigma sexuálních 

pracovnic a jeho složky, ale zároveň upozorňující na nerovnoměrnou distribuci stigmatu mezi 

ženou –děvkou a mužem – zákazníkem či soudcem. Teela Sanders mezi lety 2004 až 2007 

napsala několik přínosných studií z prostředí britské scény sexuální práce. V této práci byla 

použita jednak studie uchopení a funkcí pracovní identity sexuální pracovnice „It is just 

acting“ (Sanders 2005) a dále velmi zajímavá studie o opuštění deviantní kariéry sexuální 

pracovnice „ Becoming an ex sex worker“(Sanders 2007). Problematika vztahů a sexuální 

práce je čerpána ze studie vztahů exotických tanečnic v nočních podnicích v USA, kterou 

provedla Bradley (Bradley 2007). Opodstatnění použití této studie je, že jednak mnoho 

takových klubů má privátní zázemí pro přijímání zákazníků, kde často a jednak podle 

Pheterson se jedná o identické stigma (Pheterson 1993). Věcná problematika pak byla 

doplněna hlavně ze studií hongkongských sexuálních pracovnic (Kong 2006), 

z kriminalistické studie norské prostituční scény (Hoigard, Finstad 1996) a z mnohých dalších 

zdrojů, jak z oblasti umění – převážně beletrie a filmu, tak z pera samotných sexuálních 

pracovnic. 

Třetí kapitola popisuje průběh výzkumu. Pro účel výzkumu bylo osloveno deset žen, z nichž 

dvě byly osloveny výzkumnicí a osm bylo získáno metodou snowball. Všechny respondentky 
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jsou české národnosti, ve věku od 20 do 40 let. Délka jejich angažovanosti v sexuální práci je 

od půl roku po šest let. Rozhovory proběhly podle připraveného scénáře. K jejich analýze, 

stejně jako k tvorbě scénáře interview, bylo využito fenomenologických metod. 

Ve čtvrté kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumu v souladu s pěti stanovenými 

oblastmi výzkumu. První se zaměřuje na vnímání života před rozhodnutím pro sexuální práci 

a interpretaci rozhodnutí. Druhá oblast zkoumá to, co pro respondentky znamená být sexuální 

pracovnicí. Třetí oblast se zaměřuje na percepci oddělení práce a soukromí. Ve čtvrté oblasti 

jsem zkoumala jejich chápání mužů v roli zákazníků. Pátá oblast se zaměřuje na vizi odchodu 

ze sexuální práce.  

Pátá kapitola shrnuje omezení jak ze strany výzkumu, tak ze strany respondentek. Ze strany 

výzkumu se jedná o možnou homogenitu vzorku a časovou náročnost, ze strany respondentek 

pak o to, do jaké míry lze považovat jejich výpovědi za důvěryhodné.  

V šesté kapitole jsou konfrontována zjištění výzkumu s výsledky srovnatelných výzkumů, 

které byly publikovány v zahraniční literatuře. Ukázalo se, že české sexuální pracovnice svou 

práci vnímají obdobně, jako zahraniční sexuální pracovnice, nicméně vyvstala nová oblast pro 

budoucí výzkum a to jak sexuální pracovnice vnímají věrnost, která není v použité zahraniční 

literatuře zohledněna.  
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1. O prostituci obecně 

Prostituci lze definovat jako instituciovanou formu poskytování sexuálních úsluh za peníze či 

jinou úhradu (Marada1996). Přesto, že lze spekulovat, zda je opravdu nejstarším řemeslem, 

inspirace ženstvím sahá až do paleolitu a k jeho slavným idolům (Bellinger 1998, str. 18). Od 

té doby prošla prostituce řadou proměn, od posvátné prostituce na Blízkém Východě, přes 

uspořádání do cechů ve středověku až po nejasnou situaci za posledních 50 let. V současné 

době prostituce podléhá třem režimům: kriminalizaci, reglementaci a abolici, přičemž Česká 

republika spadá do aboličního režimu. Prostituce v České republice je vykonávána ve čtyřech 

formách: pouliční, privátní, klubové a eskortní. Souhrnně vůči sexuálním pracovnicím 

zaujímá česká veřejnost velmi negativní postoj.  

1. 1. Historie prostituce 

Prvními prostitutkami v dějinách byly babylonské, sumerské i asyrské kněžky bohyně 

Ištar
1
,které jsou zmíněny v Eposu o Gilgamešovi.(Vondruška 2007, str. 146). Podle 

historiografa Herodóse (484-425 př. n.l) bylo posvátnou povinností každé ženy alespoň 

jednou v životě podstoupit rituál Militta, kdy žena odešla do chrámu a prostituovala se za 

symbolickou cenu. Takto vydělané peníze byly následně odevzdány chrámu jako votivní dar 

(Bellinger 1998, str. 71 ).  

Antiku vystihuje přísné odlišení mezi láskou a chtíčem. Zatímco člověk mohl milovat svou 

zem, rodiče a případně manželku, mohl mít sexuální styk s kýmkoliv, kdo jej přitahoval. 

Dokonce v konečném období Římské říše byla skandální, ale ne diskreditující, promiskuita 

císařovny Messaliny, která proslula svým závodem v počtu uspokojených partnerů se Scyllou, 

sexuální pracovnicí. Tyto pracovnice se dělily do třech skupin: deiktridy, auleidy a hetéry 

(Ringdal 2000,str. 62- 64 ). Deiktridy tvořily nejnižší skupinu sexuálních pracovnic, které 

měly ze zákona velmi omezený pohyb, ale  pokud byly úspěšné, mohly se ze svého otroctví 

vykoupit a rozšířit řady vyšších vrstev. Druhou vrstvou byly svobodné sexuální pracovnice, 

auleidy. Jejich přítomnost zpestřovala mnoho oslav, mimo jiné jejich závody byly jedny 

z prvních ženských sportovních soutěží vůbec. Nejvyšší vrstvou sexuálních pracovnic byly 

hetéry. Na rozdíl od manželek byly vzdělané a mohly se pohybovat, kde chtěly, a měly 

přístup do mužské společnosti. 

                                                 
1
 V Babyloně bohyně Aštarta 
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Celý středověk byl ovlivněn myšlením svatého Augustina
2
 a svatého Tomáše Akvinského

3
, 

kteří považovali prostituci za nutné zlo fungující jako katalyzátor vášní a neřestí.(Lenderová 

2002, str. 24). Prostituce se stala součástí městského života, což oficiálně prohlásila například 

v roce 1342 Velká benátská rada. Prostitutky byly často organizovány do oficiálních cechů, 

které se často veřejně účastnily různých svátků a oslav
4
.(Ringal 2000, str. 131). Je zajímavé, 

že velká část středověkých veřejných domů byla provozována církví. V roce 1161 král 

Jindřich II vydává regulační zákon o prostituci, který poskytl anglické církvi privilegium na 

provozování prostituce a přisoudil jí zisky z ní plynoucí. Pragmaticky se ke stejné 

problematice postavil Štrasburgský biskup Johan, který v roce 1309 postavil veřejný dům, 

v němž si hříšník v rámci služeb mohl zakoupit odpustky (Vondruška 2007, str. 157). Spojení 

mezi církví a prostitucí fungovalo i jako záchranná síť pro ženy, které se snažily z prostituce 

odejít. Uzavření manželství s bývalou sexuální pracovnicí bylo chápáno jako dobrý skutek a 

také vznikla široká síť církevních zařízení zaměřených na resocializaci, jako např. řád Máří 

Magdaleny, který byl složen téměř výhradně z napravených padlých žen. (Ringal 2000, str. 

134 ).  

Začátkem 18. století se v Londýně přibližně celá desetina obyvatel angažovala v prostituci 

(Basserman 1993, str. 135). V Paříži byly všechny sexuální pracovnice evidovány 

v seznamech, které spadaly pod pravomoc státního inspektora ze zřízeného Úřadu pro 

morálku
5
. Ten jednak dohlížel na zdravotní stav pracovnic a jednak měl za úkol každý měsíc 

300 až 400 pracovnic vyřadit. (Basserman 1993, str. 203).  

Počátkem první světové války skončila jedna éra. Muži odešli do války a s nimi i část 

sexuálních pracovnic. Mimo dosavadních forem provozování prostituce vznikly pojízdné 

bordely – puffy, do nich přijížděly ženy za vojáky přímo na frontu a za pár týdnů mohly odjet 

se slušnými úsporami. (Basserman 1993, str. 259). Mezi válkami se sice situace např. ve 

Francii na krátký čas vrátila do předválečných kolejí, nicméně abolicionistické hnutí 

                                                 
2
„Odstraníme –li ze společnosti prostitutky, budou všechny věci poskvrněny vilností .“ 

3
 „S prostitucí ve městech je to stejné jako s toaletami v palácích. Jsou nepříjemné, ale jestliže je člověk odstraní, 

rozšíří se zápach a hniloba.“ 
4
Nejviditelnější byl podle některých pramenů ve svátek Povýšení sv. Kříže, protože jím začíná velký půst a 

právě církevní představitelé byli vzhledem k celibátu častými klienty sexuálních pracovnic.  
5
 Bureau de Moral 
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argumentující tím, že prostituce je nemorální a že napomáhá šíření pohlavních chorob, začalo 

získávat stále více příznivců. Ve Velké Británii byly v roce 1886 uzavřeny všechny veřejné 

domy už v roce 1886 přijetím abolicionistických zákonů (Ringal 2000, str. 279). V Německu 

k obdobným opatřením došlo v roce 1927. V roce 1929 Společnost národů oficiálně prohlásila 

bordely za sídla obchodování se ženami a odsoudila všechny země, které jejich existenci 

oficiálně trpěly. (Basserman 1993, 333) 

 Za druhé světové války se opět začala rozmáhat vojenská prostituce. Mnohé francouzské 

bordely sehrály roli jako sídla odporu proti německé okupaci. Edith Piaf a další slavné 

osobnosti v nich nalezly útočiště. Prostituce fungovala i na ostatních frontách, přičemž 

nejhoršího zacházení se dostalo dívkám, které byly násilím přinuceny k poskytování 

sexuálních služeb japonským vojákům. (Ringdal 2000, str. 343). 

Po druhé světové válce abolicionisté zvítězili ve většině Evropy, což sice neznamenalo konec 

prostituce jako takové, ale znamenalo to jednak ztrátu institucionalizovaného dohledu nad 

zdravotním stavem sexuálních pracovnic a zároveň i ztrátu přehledu o jejich rozšíření jako 

takovém. (Ringdal 2000, str. 343). 

Současnou situaci charakterizuje společenská diskuze o prostituci a jejím postavení ve 

společnosti. Na jedné straně stojí abolicionistické hnutí, které považuje prostituci za formu 

násilí na ženách (O’Connell Davidson 2002). Na akademické půdě je představitelkou tohoto 

postoje Sheila Jeffrey, která ve své knize Představa prostituce argumentuje tím, že prostituce 

je replikace mužské nadvlády (Jeffrey 1997). Na druhé straně stojí zastánci „sexuální práce“, 

kteří jsou stoupenci přesvědčení, že sexuální práce je práce jako každá jiná a že je výsostné 

právo ženy si rozhodnout, jak se svým tělem naloží. Představitelkou tohoto názoru je 

socioložka Gail Pheterson, která ve svých pracích primárně upozorňuje na stigmatizaci 

sexuálních pracovnic (Pheterson 1993). Těmto názorovým proudům odpovídají právní režimy 

prostituce. 

1. 1. 1. Právní režimy prostituce v Evropě 

V současné době, stejně jako v průběhu dějin, se právní ošetření prostituce dělí na tři přístupy: 

aboliční, reglementační a represivní. 

Represivní režim spočívá v tom, že je trestná celá instituce transakčního sexu. Podle 

jednotlivých zemí je kriminalizována buď na straně sexuální pracovnice či pracovníka, nebo 

na straně klienta. (Hančilová 2011)  
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Aboliční režim (dekriminalizace s regulací s omezujícími opatřeními státu) spočívá v tom, že 

prostituce jako taková není trestná, či ani nijak právně ošetřená, trestné jsou ale jevy s ní 

související, jako je kuplířství a obchod s lidmi. Města mohou regulovat prostituci 

prostřednictvím veřejných vyhlášek. (Hančilová 2011) 

Reglementační režim znamená zavedení úředního dohledu nad provozováním prostituce. Ten 

se týká např. zavedení legislativních pravidel pro provozování prostituce, zavedení lékařského 

dohledu, či registrace sexuálních pracovnic. (Lenderová 2002, str.29) 

1. 2. Prostituce v ČR 

Prostituce v ČR je z historického hlediska velmi ožehavou otázkou. Až do poloviny první 

republiky byla prostituce regulována, nicméně hlavně vlivem T. G. Masaryka, se následně 

prosadil aboliční přístup. Po druhé světové válce byla oficiálně jakákoliv prostituce trestná, 

neoficiálně hotelové a barové sexuální pracovnice často fungovaly jako cenný zdroj informací 

pro tajnou policii.  

V současné době se Česká republika hlásí k aboličnímu proudu. Prostituce jako taková trestná 

není, ale trestné je kuplířství, tj. činnost, která vede jednak ke kořistění z příjmů z prostituce a 

jednak zahrnuje i jakékoliv dopomáhání k vykonávání prostituce. Prostorově je prostituce 

omezena zákonem o mravní výchově dětí. Dále je prostituce ošetřená zákonem o potírání 

pohlavních chorob, potírání obchodu s lidmi a zavlečení osoby do ciziny. 

1. 2. 1. Druhy prostituce 

Pro další pochopení problematiky prostituce je třeba si uvědomit, že se nejedná o homogenní 

skupinu. Obecně se dělí na prostituci pouliční, privátní, klubovou a eskortní. Vzhledem 

k absenci oficiálních statistik údaje o procentním zastoupení sexuálních pracovnic 

v jednotlivých skupinách pocházejí z odhadů občanského sdružení Rozkoš bez Rizika.  

Pouliční sexuální pracovnice patří mezi nejrizikovější skupiny obyvatel, protože je u nich 

vysoká penetrace drog a jiných omamných látek a sexuálně přenosných chorob (Ministerstvo 

vnitra ČR 2010, str. 5). Přesto, že jsou nejviditelnější skupinou sexuálních pracovnic, jejich 

celkový počet se pohybuje kolem 10- 15 % (Rozkoš bez Rizika 2011, str. 16). 

Privátní, čili bytové sexuální pracovnice jsou, vzhledem ke své anonymitě, poměrně obtížně 

postižitelnou skupinou. Statistiky R+R jich uvádějí 13 %
6
 (Rozkoš bez Rizika 2011, str. 16). 

                                                 
6
 Toto nízké číslo se dá odvodit z toho, že služby občanského sdružení RR nejsou touto skupinou příliš 

vyhledávané.  
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Na základě článků týkajících se této skupiny se dá říct, že je mezi nimi mnoho 

vysokoškolaček i matek na mateřské dovolené. Dá se předpokládat, že většina žen v této 

kategorii působí dobrovolně. Stejně tak dobrovolné jsou i lékařské prohlídky. 

V klubech či různých masážních a relaxačních salónech v Praze působí podle statistik R+R 

kolem 80% sexuálních pracovnic (Rozkoš bez Rizika 2011, str. 16). Převážná většina 

pražských klubů trvá na pravidelných zdravotních prohlídkách a ženy v nich pracují na 

základě nějakého druhu pracovní smlouvy. Tím se dá říci, že platí daně, je nad nimi zavedena 

zdravotní kontrola a účastní se na zdravotním a sociálním pojištění. 

Specifickou skupinou sexuálních pracovnic jsou dívky na telefonu, neboli eskorty. Ty buď 

pracují prostřednictvím různých agentur, či na vlastní noze. Většina těchto dívek se zaměřuje 

na movitější zahraniční, ale i českou klientelu. Z tohoto důvodu se u nich předpokládá znalost 

minimálně jednoho cizího jazyka a značná míra diskrétnosti. Proto jsou o nich, až na občasné 

informace z krimi rubriky
7
, velmi kusé informace z oficiálních zdrojů. 

1. 2. 2. Pohled české veřejnosti na sexuální pracovnice 

 

 

Obrázek 1:Sympatie české veřejnosti vůči sexuálním pracovnicím 

                                                 
7
 Například kauza Eli Bohemia 
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Podle dat získaných výzkumem Aktér 2005, který realizovala katedra sociologie FF UK
8
, se 

dá říct, že sexuální pracovnice jsou respondentům velmi málo sympatické. Kategorie 

negativního hodnocení (1 – 3) pokrývají celých 73,7% pozorování. Nejvíce je zastoupena 

kategorie označující vztah respondentů jako nejméně sympatický, která pokrývá třetinu 

pozorování (33, 35%). Pro srovnání je třeba zdůraznit, že pouze jedno až necelé jedno 

procento (0, 99%) dotázaných sexuální pracovnice označilo jako nejvíce sympatické a kladná 

část škály hodnocení (5-7) zahrnuje 7, 8 % případů. Toto potvrzuje značnou stigmatizaci 

sexuálních pracovnic a jejich přímou asociaci s negativními jevy ve společnosti. Na druhé 

straně je otázkou, jaké by byly výstupy otázek specifikující situace, které ženy přivedly 

k vykonávání prostituce.   

  

                                                 
8
 Vlastní zpracování dat – jednorozměrné třídění -softwarem SPSS  
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2. Stigma sexuální pracovnice 

„ Nikdo by neměl být diskreditovaný pro své současné či minulé působení v sexuální práci“  

článek 15 deklarace práv sexuálních pracovnic a pracovníků 

„ I am a whore“ začíná kniha Tajný deník jedné londýnské call girl (Belle de Jour 2005) ve 

kterém Belle, nyní odhalená jako Brooke Magnanti PhD (Knight 2009) líčí světlé a stinné 

stránky dívky na telefonu.  Jednou ze stinných stránek jejího života bylo stigma. V této práci 

se zaměřím jen na sexuální pracovnice, nicméně o definici stigmatu se dá prohlásit, že 

obdobnou zkušenost mají i striptérky, exotické tanečnice, bourlesque tanečnice a všechny 

ženy pracující v oblasti sexuálních služeb.  V poslední době vznikla na toto téma řada 

odborných studií  jako např. (Tomura 2009), (Sanders, Miller, Hocking 20007), (Wong, 

Holroyd, Bingham 2011) (Bradley 2007) (Jackson, Bennett, Sowinski 2007).  Whore stigma
9
 

ovlivňuje sexuální pracovnice  1) jako takové 2) v souvislosti s oddělením své pracovní a 

soukromé identity 3) v chápání sexuální práce 4) v pohledu na vztahy s muži a společností a 

5)  v souvislosti s vývojem deviantní kariéry.    

2. 1. Stigma sexuální pracovnice 

Erwin Goffman ve své klasické eseji Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené 

identity definuje stigma jako silně diskreditující atribut
10

 (Goffman 2003, str. 11). Tento jev 

jedince staví do role 1) špatného partnera pro sociální kontakt, 2)možného nositele parasitické 

nákazy, 3) člena vnější skupiny, který může být členy vnitřní skupiny využíván k jejich 

prospěchu  (Major, O’Brien 2005). Míra negativní percepce těchto komponentů je  

podmíněna mocenskou pozicí stigmatizovaného (Ling a Phelan  2001).  S ohrožením své 

identity se stigmatizovaný vyrovnává na podmíněné a nepodmíněné rovině  (Major, O’Brien 

2005). Na podmíněné bázi se jedná o vyrovnání stigmatizovaného se společností, přijetím  či 

překonáním negativních stereotypů a  oddělení svého diskreditovaného a nediskreditovaného 

já (Goffman 2003, str. 54), na nepodmíněné rovině se jedná  například o zvýšený krevní tlak a 

různé psychosomatické problémy jako stres, neurózy a další  (Major, O’Brien 2005).  

                                                 
9
 Gail Pheterson (Pheterson 1993) popisuje „whore stigma“

9
 jako atribut pro ženu která  1) zaplétá do sexuálních 

styků s neznámými lidmi, 2)má sexuální styky s mnoha partnery, 3) z pozice ženy přebírá sexuální iniciativu, 

kontrolu na průběhem sexuálního styku či se netají tím, že je sex expert 4) žádá peníze výměnou za sex, 5) jako 

žena investuje svou energii a schopnosti k uspokojení mezilidské mužské touhy a sexuální fantazie, 6) jako žena 

se ve vyzývavém  oblečení prochází v noci sama po ulici, 7)jako žena se která se octla  ve společnosti opilých, 

vulgárních či jinak urážlivě se chovajících mužů, které buď zvládne, čím že je označena sama za povýšenou či 

vulgární, či nezvládne a je považována za oběť 
10

  Ling a Phelan  (Ling a Phelan  2001) rozkládají tento atribut do systému čtyřech navzájem propojených 

komponentů: rozlišující a označující, rozdíly, negativní asociace spojeny s těmito negativními atributy, oddělení 

nás a „jich“ a ztráta statusu a diskriminace. 
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Atributem whore stigma jsou nejvíce postiženy sexuální pracovnice. Většinou jsou 

asociovány s nízkou inteligencí (Schweitzer 2000), negativními charakterovými vlastnostmi 

(Schweitzer 2000), jsou považovány za zdroje pohlavně přenosných chorob ( Pheterson 

1990). Sexuální pracovnice jsou vystaveny špatnému zacházení (Tomura 2009), diskriminaci 

např. v  oblasti bydlení  (Kong 2006). Jak bylo doloženo v předchozí kapitole, již od 

starověku se ovšem jejich status a míra akceptace do  společnosti lišila a odvíjela od jejich 

třídního postavení
11

, což se projevuje  například chováním policie (Kong 2006), či obecným 

diskursem, jakým se o jednotlivých skupinách sexuálních pracovnic vyjadřují představitelé 

samosprávy (Hulínský 2009).     

Sexuální pracovnice jsou obecně vystaveny značné míře stresu pramenícího jednak 

z okolností souvisejících s výkonem této profese jako jsou problematičtí klienti či neshody s 

kolegyněmi  (Jackson, Bennett, Sowinski ,2007), ale studie nasvědčují, že hlavní dávka stresu  

je podmíněna tím , že ví, že dělají něco, co je v očích většiny pokládáno za špatné (Petherson 

1993), (Tomura 2009), diskriminující (Petherson 1993) a podléhá negativní percepci ze strany 

okolí (Tomura 2009) (Kong 2006).                                                                                                       

2. 2. Rozdvojená identita 

Sexuální pracovnice, stejně jako ostatní emocionálně exponované profese
12

  (Hochschild 

1985), se naučily oddělit své profesionální a soukromé já (Sanders 2005), (Jackson, Bennett, 

Sowinski ,2007). Pracovní persona je pro ně užitečná se dvou důvodů (Sanders 2005), 

pomáhá jim uchránit samu sebe a zároveň slouží i jako jejich obchodní artikl. Jejich osobní já 

je pak od  jejich práce oddělené pomocí kontroly informací, jen blízkého kruhu zasvěcených .  

Každý trochu svéprávný člověk si ve svém  životě  musí v průběhu socializace osvojit 

interaktivní model
13

 jednání, který obnáší kontrolu emocí  (Hochschild 1985). Práce 

s emocemi se odehrává na třech úrovních:  1) kognitivní
14

, 2) tělesné
15

 a 3) výrazové
16

.   Zde 

Hochschild rozlišuje rámovací pravidla
17

 , které poskytují situaci společenský a ideologický 

kontext a pravidla emocí 
18

, tedy, co je vhodné v daném kontextu cítit. Zmíněné dva druhy 

                                                 
11

 Viz např. prostituce v Řecku. 
12

  Hochschild tímto označuje profese, které do určité míry vyžadují emociální práci   
13

 Arlie Hochschild (Hochschild1985) přitom ve svém článku rozeznává organický a interaktivní model chování. 

V organickém model popisuje , jak jsou emoce vyjadřovány a interaktivní model, který Hodchild převzala od 

Lazarus(1966) objasňuje lidskou schopnostdo velké míry kontrolovat své emoce v závislosti na sociální situaci.  
14

 Cognitive – snaha o alternaci kognitivního obrazu   
15

 Bodily – snaha o aletnaci tělesných projevů spojených s emocemi jako například snaha se netřást...  
16

 Expresive snaha o alternaci výrazových projevů emocí 
17

 Framing rules 
18

 Feelings rules 
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pravidel navzájem sami sebe ovlivňují.  Tyto transakce se projevují jednak v podobě 

„dlužených“ pocitů
19

 - pocitů, u kterých má jedinec pocit, že je dluží druhé straně, a jednak 

zmatením, když druhá strana tato pravidla nerespektuje.  Proto se tento vysoký herecký výkon 

v mnoha profesích projevuje navenek více jako součást povolání než jako součást jedince.      

Sanders  (Sanders 2005) argumentuje, že takto vytvořená pracovní identita funguje i jako 

ochrana jejich soukromého já, jehož jakékoliv narušení je vnímáno negativně
20

.  Sexuální 

pracovnice se v určitých místech a časech stávají někým jiným. Nenastává  u nich popření, ale 

mají  nástroj k zvládnutí negativních konsekvencí  sexuálních, tělesných a emocionálních 

potřeb spojených s touto prací.   

„Umění“ striptérky pramení z její schopnosti zahrát iluzi, stát se naší fantazií a podporovat ji. 

Musí se objevit jako exposé svého sexuálního já, jako dokonalá ženskost skloubená se 

spontánním erotismem. Nechceme skutečné věci“
21

parafrázuje Dahlia Schweitzer (Schweitzer 

2000) Umberta Eca. Citovaný poznatek koresponduje s tím, že sexuální pracovnice považují 

svou pracovní identitu za roli v divadle (Sanders 2005), (Kong 2006). Pro dokonalost svého 

pracovního já jsou ochotny obětovat nemalé finanční prostředky nejen na oblečení a 

kosmetiku, ale i na plastické operace (Sanders 2005). Často popisují toto své já jako svou 

sexuálnější či sebevědomější stránku (Billie and Belle bares all).  

„A ať se nikdy tato dvojčata nepotkají“
22

 říká Belle, když představuje svůj striktně rozdělený 

šatník na pracovní a soukromý šatník v jedné z úvodních scén televizního seriálu  Secret 

Diary of London  Call Girl . Tím demonstruje oddělení své diskreditované a nediskreditované 

identity (Goffman 2003, s54). Stigmatizovaný jedinec  má velkou potřebu kontrolovat své 

sociální informace.
23

 Sexuální pracovnice této kontroly využívají i k tomu, aby zastřely 

(Goffman2003, s.121) své povolání před ostatními i při výkonu své profese
24

. Svému okolí 

pak často říkají, že pracují v jiné profesi, (Kong 2006) čímž si utvořily dvě odlišné biografie 

(Goffman2003, s. 77). Ke každému z těchto dvou životů patří jiný okruh biografických 

druhých (Goffman 2003, s. 81). K životu sexuální pracovnice patří do okruhu zasvěcených 

                                                 
19

 „owed feelings“ jako příklad těchto dlužených emocí může být například pocit štěstí a díků, když nám babička  
20

 Například nehraný orgasmus (Pheterson 1993), oslovení pravým jménem (Sanders 2005) 
21

 The strippers sucess comes from her ability to perform this illusion, to become and encourage this fantasy. She 

must appear as an exposé of her (sexual) self, reflecting both crafted femminity and spontanius eroticism. We  

don’t want  the real thing.   
22

 „And never the twins shall meet 
23

 Informace, které o sobě poskytuje svému okolí (Goffman2003, s 54) 
24

 Ringdal ve svých dějinách prostituce popisuje, jak dívky z prestižní agentury Cachet maskovaly svou identutu 

tím, že chodily do hotelů konzervativně oblečeny a v ruce držely kufřík či divadelní program. (Ringdal 2000, 

str.365)  - 
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její nadřízení, kolegyně a zákazníci a do jejího soukromého okruhu zbytek společnosti, 

kterému její diskreditovaná identita není zřejmá.  Někdy se tyto dva okruhy prolínají – 

přátelství mezi kolegyněmi je i v rámci mimopracovních vztahů, rodina je obeznámena s prací 

své blízké osoby. Většinou sexuální pracovnice k jejich oddělení využívají důmyslný systém 

kontroly informací.         

2. 3. Práce jako každá jiná? 

Převážná většina sexuálních pracovnic tvrdí, že sexuální práce je práce jako každá jiná
25

např. 

(Pheterson 1993),(Blissbomb 2010), (Sanders 2005), ( Kong 2006). Na druhou stranu, se zdá, 

že jejich spokojenost s prací je jednak značně ovlivněna již diskutovaným stresem 

způsobeným stigmatem, problematickými zákazníky, ostatními kolegyněmi či policií
26

 

(Jackson, Bennett, Sowinski 2007)  a to i v zemích, kde je prostituce legální (Bilardi et all 

2011).  Dá se prohlásit, že oba názory na tuto práci jako zaměstnání (Pheterson 1993) či jako 

využívání žen (Jefrey  1997, s.194) mají své opodstatnění. 

Lucy Blissbomb (Blissbomb 2010), australská aktivistka a sexuální pracovnice, píše o 

sexuální práci jako o velice kvalifikovaném povolání, které vyžaduje mnoho dovedností od 

umění vyjednávat : „zjistit co klient chce a dát mu to“ až po úpravu zevnějšku. Kong (Kong 

2006) ve své studii píše o následujících dovednostech souvisejících se sexuální prací:   1) 

emocionální práci (Hochschild 1985), 2) umění poskytnout klientovi určitou dávku sympatie,  

3) vytvoření si emocionální bariéry.  

Podle výzkumu australských sexuálních pracovnic v licencovaných bordelech se ukázalo, že 

jejich spokojenost s prací je menší, než v alternativním povolání, které by mohly vykonávat 

(Bilardi et all 2011). S poskytováním sexuálních služeb může souviset celá řada negativních 

jevů. Jedná se především o obchod s bílým masem, obchod a zneužívání omamných látek, 

dětskou prostituci, či přímá expozice násilí na ženách  spojená s nezájmem policie, či možnost 

nákazy HIV/AIDS.  Dalším problematickým faktorem mohou být nekalé konkurenční 

                                                 
25

 V případě, že se sexuální pracovnice rozhodla k vykonávání dobrovolně. Je samozřejmé, že se toto nedá říct o 

dětské prostituci, odchodu s bílím masem, či aktivitami související s užíváním a prodejem návykových látek  a 

ostatní kriminální činnosti, která někdy s poskytováním sexuálních služeb souvisí. Pheterenson (Pheterson 1990) 

argumentuje, že právě tyto jevy jsou častým tématem výzkumů, které se zabývající  sexuální prací, zatímco její 

ostatní hlediska zůstala neprobádána.     
26

 Zvláště v zemích, kde je prostituce kriminalizována 
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praktiky ostatních kolegyň 
27

(Jackson, Bennett, Sowinski 2007) nebo zákazníci porušující 

konsensus obchodní dohody
28

 (Jackson, Bennett, Sowinski 2007).     

Sheila Jeffrey argumentuje, že prostituce není práce jako každá jiná, už z toho důvodu, že její 

podstata spočívá v utvrzování muže v jeho maskulinitě a nadřazenosti, zatímco žena, která je 

podle ní při samotném aktu redukována na pohlavní orgán, zdůrazňuje svou podřízenost 

(Jeffrey 2007, 195).  Margot St. James, zakladatelka hnutí COYOTE 
29

, tomuto odporuje a 

říká, že sexuální pracovnice má v soukromí kontrolu jak na průběhem aktu, tak nad finanční 

transakcí, ale kde nemá žádnou kontrolu ani občanská a lidská práva je veřejný život (St. 

James 1987, str. 82). Stejně tuto problematiku vnímá i Emily Van der Maulen (Van der 

Maulen 2010), když  popisuje dopady kriminalizace na kanadské sexuální pracovnice.   

 

2. 4. Sexuální pracovnice vs. muži 

Ke každé identitě sexuální pracovnice patří jiný okruh mužů – k pracovní klienti a k osobní 

partneři.  Zatímco vztahy s klienty jsou determinované finanční transakcí, soukromou sféru 

sexuální pracovnice  determinuje „whore stigma“.  Jeho vliv se nejen promítá do možnosti a 

podoby partnerských vztahů, ale ovlivňuje její vztah ke společnosti.   

Zákazníci jsou již z podstaty povahy sexuální práce základní faktor  práce. Jejich pojetí se ale 

velice liší nejen v odborné diskusi týkající se sexuální práce, kde např. Jeffrey (Jeffrey 1997, 

str. 3) pro ně používá slovo John
30

  oproti slovu klient, používaném v diskursu pro sexuální 

práci. Obecně se dá říct, že ze strukturálního hlediska se chápání sexuální klientů sexuálními 

pracovnicemi odvíjí od jejich statusu. Zatímco pouliční sexuální pracovnice vnímají klienty 

převážně negativně, luxusní sexuální pracovnice k nim mají vztah jako k zákazníkům 

(Brewis, Lindstead 2000a). Mimo problematických klientů jsou nejméně oblíbení klienti, u 

kterých dochází k prolomení emocionální bariery na straně (Brewis, Lindstead 2000a) nebo i 

na straně sexuální pracovnice (Brewis, Lindstead 2000a). Toto koresponduje s výrokem 

seriálové Belle
31

 že její nejoblíbenější klienti nejsou ti nejbohatší, nejmladší klienti ani ti, se 
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 Nízká cena, široký repertoár služeb  
28

 To je převážně odmítnutí použití ochrany, hrubé zacházení či snaha atakovat soukromý život sexuální 

pracovnice  
29

 Call of Your OldTired  Ethic (COYOTE) česky odvolejte svou unavenou starou morálku - Americké hnutí 

sexuálních pracovnic založené v roce 1973  
30

 Česky Jan, běžné jméno pejorativně zdůrazňující konformitu a slabost klientů sexuálních pracovnic  
31

 Secret diaries of london Call girl první serie 1 díl  
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kterými má nejvíc společného, ale ti, se kterými nikdy nemusí být sama sebou
32

. Přesto se ale 

stává, že se tato bariera prolomí a klient se posune na úroveň partnera (Bradley 2007).        

Najít si partnera je pro sexuální pracovnice velice náročné ze třech důvodů: 1) muž mající 

vztah se sexuální pracovnicí je označen stigmatem asociací (Goldstein, Johnon 1997) za 

paroháče nebo pasáka (Pheterson 1993), 2) již přestali mužům věřit(Thomson, Harred, Burks 

2003), 3) pro muže je obecně těžké se smířit  byť s profesionální promiskuitou partnerky 

(Brandley 2007).  Proto  se část sexuálních  pracovnic svou pracovní identitu snaží za cenu 

velké stresové zátěže tajit(Jackson, Bennett, Sowinski ,2007). Pakliže ji netají, tak jsou 

nejčastější čtyři scénáře 1) přesto, že se často nebrání požitkům plynoucích s příjmu 

partnerky,  jí tuto práci neustále vyčítá (Bradley 2007), 2) partner sám partnerku v sexuální 

práci podporuje, či ji k této práci přivedl s důvodů své finanční potřeby (Bradley 2007), 3) 

sexuální pracovnice si naváže partnerský vztah s někým s insiderů- barman, ostraha, 

pornoherec popř. gigolo, který její práci rozumí a má pro ni pochopení (Bradley 2007), 4) 

sexuální pracovnice si najde záměrně méně hodnotného partnera, než by si vybrala, kdyby 

tuto práci nedělala (Bradley 2007).     

„Ten kdo si sexuální práci nezkusil, neví, jaké to je“ argumentuje Gail Pheterson  (Pheterson 

1993)  ve Whore stigma. Tato obvyklá reakce vystihuje u sexuálních pracovnic postoj „my a 

oni“ Goffman, 2003). To podporují argumenty  nepochopení stigmatu sexuální pracovnic jak 

to vystihla Brooke Magnanti v pořadu Brooke and Billie bare all, že společnost neodsuzuje 

nezávazný sex do té chvíle, pakliže si žena neřekne o peníze. Další z těchto argumentů je 

nerovná distribuce stigmatu mezi sexuální pracovnicí, která je většinovou považována za 

špatnou pro to kdo je, a zákazníkem, u kterého je stigmatizované, jen to co udělal (Pheterson 

1993).  Navíc, například u ženatých mužů je návštěva sexuálních pracovnic více žádoucí než 

například nalezení milenky. Což je pouze projev nerovného chápání mužské a ženské 

sexuality.  

2. 5. Životní cyklus sexuální pracovnice 

 Život se stigmatem znamená neutuchající dilema, u kterého je otázkou zda se dá změnit a jak 

se vyvíjí v průběhu životního cyklu (Ling a Phelan  2001). Podle výpovědí respondentek 

z dostupných studií, jsou hlavním důvodem pro tuto práci peníze (Kong 2006). Svou 

deviantní kariéru si racionalizují rozmanitým způsobem od altruistických důvodů po  

odsouzení celé společnosti.  Poté co sexuální pracovnice  ukončí svou kariéru,  může  ze 
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 „sometime it’s not the youngest or richest clients you want, or those who you have most in common with, for 

me the perfect partner is where I never ever have to be myself“ 
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sexuálního průmyslu odejít (Sanders 2007), nebo v něm zůstat buď na pozici kuplířky, či  

vykonávat jinou službu. Sanders argumentuje, že právě  „whore stigma“ jim návrat  na 

„poctivou cestu“ krajně komplikuje. 

„ Měl by ses smát chudákovi, ne prostitutce“ zní jedno čínské přísloví (Wong, Holroyd, 

Bingham 2011), které vystihuje hlavní důvod práce u sexuálních pracovnic, saturaci finanční 

potřeby: 1) může se jednat o zlepšení socio-ekonomické pozice (Wong, Holroyd, Bingham 

2011), 2) altruistické obětování pro blízkou osobu (Bradley 2007), (Kong 2006), 3) vlastní 

finanční potřeba z důvodu dluhu,  nákupu exkluzivního zboží, absence zaměstnání, udržení 

stávající životní úrovně, popř. závislostní chování. Mimo peněz jsou možné důvody 

rozhodnutí k sexuální práci  1) z důvodu méně stresového zaměstnání , vůči zaměstnání 

stávajícímu , 2) bytí svým vlastním pánem,  3) hledání dalšího životní vzrušení , jako byl 

případ Bonuelovy Sevire alias  Belle de Jour. 

Gresham  Sykes a David Matza (Sykes, Matza 1957) uvádějí následujících pět technik 

k racionalizaci delikventní kariéry a neutralizaci: 1) popření odpovědnosti, 2) popření 

neprávnosti, 3) popření oběti,  4) odsouzení soudců, 5) odvolání se na vyšší autoritu.  Podle 

dostupných výzkumu sexuální pracovnice nejčastěji využívají technik:  1) popření 

protiprávnosti – je to práce jako každá jiná (Thomson, Harred, Burks 2003), 2) odsouzení 

soudců- ať se jedná o mocenské autority, tak té části společnosti, která odsuzuje sexuální 

pracovnice (Kong 2006), (Thomson, Harred, Burks 2003), (Phetersons 1993), 3) odvolání se 

na vyšší autoritu – altruistické důvody – např. výživa dětí, rodinných příslušníků a podobně 

(Kong 2006). Mimo zmíněných technik racionalizace se ve výzkumu objevil typ „účel světí 

prostředky“- „když chce žena uspět v korporátní Americe, musí to vzít přes postele“ 

(Thomson, Harred, Burks 2003). 

Teela Sanders (Sanders 2007) rozpoznává následující  čtyři scénáře, kterými sexuální 

pracovnice opouštějí  deviantní kariéru: 1) kdybych neodešla , byla bych mrtvá – tento 

vyjadřuje  náhlé rozhodnutí pod tlakem neočekávané události, jako je napadení, či odhalení,  

2) postupné plánování –„ nechtěla jsem to dělat pořád“-tento popisuje postupné plánování 

odchodu, kdy se sexuální pracovnice připravuje na svůj odchod a sexuální práci bere již od 

samého svého počátku jako dočasné řešení – spoří, dokončuje si vzdělání apod., 3) přirozený 

vývoj „myslím si, že přišel můj čas“ -  sexuální pracovnice nejčastěji z důvodu stáří či 

vyčerpání se rozhodne kariéru sexuální pracovnice ukončit, 4) jo-jo efekt – po plánovaném 

opuštění sexuální práce sexuální pracovnici dojdou peníze, nenajde práci, či z jiného důvodu 

se k sexuální práci vrátí. 
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Další z cest přirozeného vývoje sexuálních pracovnic je setrvání v sex průmyslu. Některé 

sexuální pracovnice se stanou kuplířkami, zařídí si vlastní podnik nebo agenturu. Jiné se 

stanou dominami, masérkami či začnou provozovat jinou službu.  Pár  bývalých sexuálních 

pracovnic se zapojuje do různých organizací lidskoprávního, humanitárního či edukativního 

charakteru zaměřených na sexuální pracovnice.      

Když jsem „život“ (myšleno kariéru sexuální pracovnice) opustila, stali se z mých nejlepších 

zákazníků a přátel v soukromí, nejhorší nepřátelé na veřejnosti“
33

  cituje Gail Pheterson 

(Pheterson 1993) jednu bývalou sexuální pracovnici.  Podle teorie kognitivní transformace 

z deviantní kariéry (Giordano a kol. 2002) má tento proces čtyři stádia: 1) základní otevření 

pro změnu, 2) vystavení se určitým záchytným bodům změny, 3) nahrazení sebe – 

představení své nové identity a 4) transformace od uskutečňování či významnosti deviantní 

kariéry. Z těchto je pro sexuální pracovnice nejdůležitější druhá fáze (Sanders 2007) v podobě 

nalezení nového zaměstnání, snahy být dobrou matkou a podobně. Logicky, právě odhalení 

své bývalé deviantní kariéry je pro bývalé sexuální pracovnice největší hrozba, která je může 

stát zaměstnání (Blissbomb 2010), (Sanders 2007).       
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3.Metodologie 

Cílem výzkumu je popsat životní zkušenost stigmatu u sexuálních pracovnic (viz obr. 1). 

Stigma je chápáno jako společensky konstruovaný diskreditující atribut. Vzniká, až když 

společnost uzná, že je „člověk označen“ a „člověk pozná“, že ho společnost stigmatizuje a 

toto vědomí ho začne nějakým způsobem ovlivňovat Sexuální pracovnice si jsou vědomy 

toho, že jsou společností považovány  za špatné ne proto, co dělají či proč to dělají, ale kým 

jsou. (Phenderson 1993). Z tohoto důvodu je relevantní zkoumat životní zkušenost 

stigmatizace jejich perspektivou. Protože se jedná o stigma získané, je první okruh otázek 

zaměřen na to, jak vnímaly svoje rozhodnutí pro kariéru sexuální pracovnice. Druhý okruh 

otázek zjišťuje, co pro ně znamená být sexuální pracovnicí.   Třetí se zaměřuje na vnímání 

smyslu oddělení pracovního a soukromého života.  Čtvrtý okruh zkoumá, co pro sexuální 

pracovnici znamenají vztahy s muži jak v pozici zákazníků, tak v pozici partnerů. Poslední 

výzkumný okruh se zaměřuje na téma budoucnosti a odchodu ze sexuální práce. 

 

Obrázek 2: Operacionalizace stigmatu sexuální pracovnice 
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3.1. Sběr dat 

S prostředím sexuálních pracovnic jsem se seznámila před pěti lety, kdy se touto prací začala 

živit má kamarádka. Často jsem s nimi trávila čas a nebyl proto problém zeptat mé 

kamarádky, aby mi doporučila další sexuální pracovnice, které by mi byly ochotny 

poskytnout rozhovor.  K mému překvapení se mi dostalo daleko lepší zpětné vazby, než jsem 

čekala. 

Celý výzkum trval něco přes rok
34

. První setkání s dívkami, které jsem neznala z neformální 

komunikace mimo pracovní dobu, probíhalo v klubu. Tam jsem získala s laskavým svolením 

majitele takřka neomezený přístup   pod podmínkou naprosté diskrétnosti a toho, že splynu 

s okolím. Toto bylo mimo vzájemného seznámení a získání důvěry pro mě přínosné 

z hlediska poznání pracovního prostředí a náplně pracovní doby (Příloha 2 zúčastněné 

pozorování). Účastnila jsem se jejich hovorů, prožívala jsem jejich večírky i nudu, kdy se nic 

nedělo, a při té příležitosti jsem přímo oslovila další dvě dívky, z nichž jedna souhlasila 

s rozhovorem a druhá, pro kterou se zřejmě jednalo o akutní problematiku, rozhovor odmítla.  

S respondentkami jsem v průběhu výzkumu komunikovala převážně prostřednictvím 

mobilního telefonu, skype  a e-mailu. Souběžně proběhla celá řada osobních setkání, ať již 

seznamovacích, nebo doplňovacích, které mi umožnily respondentky lépe poznat. 

Moje role co by výzkumnice byla značně proměnlivá a dala by se zařadit do stylu účastník 

pozorovatel. V klubu jsem pro ty, které jsem neoslovila a s probíhajícím výzkumem nebyly 

obeznámeny byla jedna z dívek. Ty, které jsem do výzkumu získala prostřednictvím své 

známé se ke mně nejprve chovaly poněkud s odstupem. Byla jsem pro ně jednak cizí člověk a 

jednak někdo, kdo neví, jaké je to být sexuální pracovnicí. V průběhu přípravných fází, které 

probíhaly od června do září 2011, se jejich vztah ke mně proměnil a získaly jsme k sobě 

vzájemnou důvěru. Postupně jsem se stala kamarádkou kamarádky a zároveň člověkem, se 

kterým si mohly promluvit o něčem, o čem mnohdy nemohou mluvit ani s vlastní matkou. 

Velmi často se na mě obracely a stále obracejí s prosbou o radu, která se většinou týká právě 

karierní oblasti, a dále různých praktických záležitostí, jako je např. i právní pomoc. 

S většinou z nich se vídám dodnes.  

Vzhledem k tomu, že jsem s nimi byla v dlouhodobém kontaktu  a měla možnost je poznat, 

byl vliv výzkumnice značně eliminován. Použité racionalizační struktury jsou ty, které se 
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 V rámci schvalování projektu proběhlo několik pokusných rozhovorů už v červnu 2011. Přibližně do prosince 

s přestávkami způsobenými osobními důvody výzkumnice, probíhala přípravná setkání. Většina rozhovorů byla 

nahrána od března do poloviny května a od té doby následovalo bezpočet setkání nad analýzou, výsledky apod.  
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používají k tomu, aby odůvodnily svou práci sami před sebou, případně tak chtěly, aby je tak 

vnímalo okolí. Je ale jasné, že se mi při nahrávaných rozhovorech s největší 

pravděpodobností nesvěřily s opravdu nepříjemnými zkušenostmi stigmatizace, které jsem se 

náhodou dozvěděla při některém ze setkání nad analyzovaným rozhovorem nebo ze setkání, 

které s výzkumem vůbec nesouviselo.    

Většina respondentek prošla několika nočními kluby a neustále porovnávají, zda by pro ně 

nebylo lukrativnější změnit zaměstnavatele, některé si ale tento klub vybraly rovnou jednak 

pro jeho bezpečnostní zázemí a jednak, protože nemusí ony samy iniciovat kontakt 

s klientem. Tím, že mají smluvně ošetřený pracovní vztah, rozpis služeb a pravidelně chodí na 

testy na sexuálně přenosné choroby, mohou tyto respondentky do určité míry představovat 

ženy, které mají největší předpoklad k tomu, aby chápaly svou profesy jako normální práci.    

Charakteristiky respondentek dokladuje tab. č. 2  

Tabulka 1: repondentky 

zkratka Věk  Vzdělání Délka kariéry v s.p. Oslovení  Sběr dat 

V 25 Vš- bc. 6 let s přestávkami Přímo Rozhovor 

Ch 29 SŠ 3 Snow ball Rozhovor 

Li 37 Vš- mgr. 2 Snow ball Rozhovor 

Kr 40 Sš 2 Snow ball Rozhovor  

Ki 27 Vyuč. 3 Snow ball Rozhovor 

C 22 SŠ 3 Přímo Rozhovor 

D 25 Vyuč. 4 Snow Ball CATI  

A 27 SŠ 6 Snow Ball Rozhovor 

La 31 SŠ 7 Snow Ball Rozhovor 

M 22 Vyuč. 4 Snow Ball Rozhovor 
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3. 2. Vedení rozhovorů 

Pro účel výzkumu byla zvolena forma polostukturovaného interview. Scénář rozhovoru je 

přiložen jako Příloha č. 1. Samotné rozhovory převážně probíhaly u respondentky doma, 

popřípadě v méně frekventované restauraci či parku. Jeden rozhovor z časových důvodů 

respondentky proběhl přes skype a případné nejasnosti byly objasněny při osobním setkání.  

Nikdy nebyla rozhovoru přímo přítomna třetí osoba. Se souhlasem respondentky, který jsem 

získala v 9 z 10 případů, byly rozhovory nahrány na diktafon a přepsány. V případě, kdy 

respondentka nesouhlasila s nahráváním rozhovoru, zodpověděla otázky písemně. Osobně 

jsem v průběhu výzkumu dodržovala tři pravidla. 1) co možná nejvíce se respondentce 

přiblížit 2) zachovat si odstup 3) potlačit mesianistický komplex. 

První pravidlo, které mělo zajistit co možná největší pohodu a prolomení ledů, bylo předat 

respondentce malý dárek. Většinou se jednalo o láhev vína, dárek pro dítě, či nějakou 

drobnost. Pro navození pohody se mi nejlépe vedly rozhovory u respondentek doma.  Zároveň 

jsem se snažila se v rámci možností přizpůsobit respondentce jak vizuálně, tak stylem mluvy. 

Často je dobré navodit pocit, „mezi námi ženami“, nebo jiné soucit vyjadřující gesto, ale 

zároveň se držet struktury rozhovoru. (Kaufman 2010, str. 60))  

Druhým a z hlediska mé duševní hygieny nezbytným pravidlem bylo vytvořit si patřičný 

odstup založený na soucitné lhostejnosti. Pokud to bylo možné, snažila jsem se v rozhovoru 

navést respondentku k tomu, aby své zkušenosti popsala do co možná největších detailů. 

Vzhledem k povaze výzkumu se mnohdy jednalo o velice náročná témata, tudíž jisté 

odproštění se od emocionální práce (Hodschild 1985) se staly nutným předpokladem nejen 

jejich, ale i mé práce výzkumnice. 

S tímto úzce souvisí třetí pravidlo a to potlačení mesianistického komplexu. Snažila jsem se 

zabránit nutkání osobní intervence, ale na druhou stranu jsem vždy měla kontakt na státní či 

neziskové organizace, které by respondentce  mohly pomoct, jako je například RR . 
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3. 3. Zdůvodnění volby metody a analýza dat 

Cílem zvoleného tématu výzkumného  úkolu bylo popsat, jakým způsobem sexuální 

pracovnice vnímají svojí stigmatizaci. Z tohoto důvodu byly jako vhodný nástroj zvoleny 

metody fenomenologické analýzy, jejichž podstata leží právě v popisu struktury zkušenosti.  

Pro tvorbu scénáře interview a práci s přepisy rozhovorů jsem využívala metody interpretační 

fenomenologické analýzy. Pro výslednou interpretaci dat jsem použila fenomenologickou 

metodu žité zkušenosti.  

 Fenomenologický  přístup vychází z Husserlova pojetí fenomenologie coby první metody 

poznání,  protože začíná u věcí samých, ke kterým se zároveň i konečném výsledku odvolává. 

Fenomenologie se snaží krok za krokem eliminovat veškeré předsudky, předběžné závěry a 

dosáhnout transcendentálního stavu čistoty a otevřenosti, který umožní pohlížet na svět 

nespoutanou cestou. (Moustakas 1994, str.40). 

Pokud  bych chtěla ke zkoumání problematiky stigmatizace sexuálních pracovnic použít 

metodu zakotvené teorie, jejímž hlavním cílem je objevitvysvětlující principy objektu 

výzkumu, moje výzkumná otázka by zněla, jaké faktory ovlivňují to jak sexuální pracovnice 

vnímají svojí stigmatizaci . Při použití narativního přístupu,  který se snaží o popis toho, jak 

dává jedinec smysl svému světu skrze příběh, by se můj výzkum zaměřoval na popsání 

příběhů stigmatizace jednotlivých sexuálních pracovnic. Kdybych  pro svůj výzkum chtěla 

použít etnografii, která se zabývá popisem a interpretací určitých skupin, které sdílí společnou 

kulturu, zkoumala bych sexuální pracovnice jako takové v jejich životě a jak se vypořádávají 

se stigmatizací například při setkání s přáteli. (Crenswell 2007, str. 157)  (Smith, Flower, 

Larkin 2009, str. 45). 

Pro tvorbu scénáře interview a primárního kódování jsem využívala metody interpretační 

fenomenologické analýzy. Tato metoda se zaměřuje na to, jaký smysl dává každý jedinec ve 

výzkumu své životní zkušenosti, v kontextu svého života. Z tohoto důvodu je podle Smithe a 

jeho kolegů  důležité sestrojit otázky tak, aby co možná největší podíl na interpretaci otázky a 

následné odpovědi byl přenechán respondentovi aby se eliminoval vliv výzkumníka. 

Základem rozhovoru by měly být hlavně otázky subjektivně popisného a narativního 

charakteru, které byly následně rozvedeny pomocí doplňujích otázek .(Smith, Flower, Larkin 

2009, str. 68).       

.    
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Následně byly rozhovory přepsány do formátu  .txt a analyzovány v programu Atlas.ti verze 

5, což značně usnadnilo práci s daty a jejich organizaci. Dále, podle pravidel interpretativní 

fenomenologické  analýzy, byl každý rozhovor opatřen popisnými, jazykovými a 

konceptuálními komentáři
35

.  V případě nejasností jsem kontaktovala respondentku a 

doplnila, či upravila patřičné pasáže.  

Poté jsem přešla k podstatě fenomenologické analýzy životní zkušenosti
36

– hledání 

objevujících se témat.  Podle Van Manena (Van Manen 1990, str. 79) je fenomenologické 

téma struktura zkušenosti, tedy cokoliv, co pomůže pojmout zkoumaný fenomén. Tématem 

jsou následující momenty(Van Manen 1990, str. 89): 1) potřeba či touha dát smysl, 2) způsob, 

kterým se dává věcem smysl, 3) téma je otevřenost vůči něčemu, 4) proces vhledu, invence, 

objevení či popisu. 

Tato témata byla ortodoxně zakotvena na text selektivním přístupem, to znamená hledáním 

výroků a frází, která jsou klíčové pro porozumění zkoumanému  fenomému  (Van Manen 

1990, str. 93).  Po tomto zakódování textu jsem se sešla s respondentkou a svou analýzu jsem 

s ní prokonzultovala.  

Pro každý významový okruh byla tato témata rozdělena do širších významových kategorií. Při 

této horizontaci
37

(Moustakas 1994, str.122)jsem vycházela z pochopení existencionálního bytí 

ve světě, které je determinované životním prostorem (prostorovostí), tokem času (časovostí), 

bytí v těle (tělesností) a žitými mezilidskými vztahy (komunitou)(Smith, Flower, Larkin 2009, 

str.98). (Crenswell 2007, str. 159). Tato analýza byla provedena pro každou respondentku 

zvlášť. 

Následně jsem hledala společné momenty napříč všemi analyzovanými případy. Tomuto 

procesu se říká variace pohledů či strukturální deskripce. Crenswell 2007, str. 160) .  Mé 

hlavní zaměření bylo zjistit převládající témata, ale zároveň jsem se snažila postihnout  i to, 

pokud se nějaké respondentky či respondentka se ve svém náhledu na daný fenomén výrazně 

odlišovaly.(Smith, Flower, Larkin 2009, str.102) 

 

 

                                                 
35

 Tady bude poznámka pod čarou 
36

 Důvod pro odklonění od interpretační fenomenologické analýzy byla neschopnost podchytit širší životní 

kontext u všech respondentek, což tato metoda vyžaduje. Toto je rozebráno v kapitole omezení práce  
37

 horizontalization 
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4. Výsledky 

Na základě analýzy problému, viz kapitola 3 se jedná o zkoumání pěti navzájem propojených 

oblastí zkušenosti sexuální pracovnice, do kterých stigma implicitně zasahuje. Tyto se ovšem 

ovlivňují navzájem, takže oddělení mezi nimi je velice vágní. 

4.1. Rozhodnutí pro vstup sexuální práce 

Stigma sexuální pracovnice je stigma získané, pro které se rozhodne respondentka sama. Toto 

rozhodnutí je u všech respondentek podmíněno velkou finanční potřebou. Pokud mluví o 

svém životě před „tím“, co se rodiny týče, všechny respondentky mělya doposud mají 

problémy ve vztahu k jednomu či oběma rodičům. Pracovní historie je u respondentek velmi 

rozmanitá, od redaktorky po učitelku v mateřské školce. 

4. 1. 1. Nefunkční rodina 

Celkově osm z deseti respondentek uvedlo, že mělo nefunkční rodinu. Nejčastějším důvodem 

tohoto byl rozvod rodičů a pouze ve dvou případech sice rodina zůstala úplná. Z těchto dvou 

případů v jednom se rozpadla rodina respondentky, ve druhém byl nefunkční vztah k oběma 

rodičům. Ostatně i ve zbylých případech je vztah k rodičům relativně nevyvážený. Zatímco 

s jedním rodičem- převážně matkou, dívky vycházejí bez větších problémů, s druhým 

rodičem se buď nestýkají vůbec, nebo ho hodnotí kvalitativně jinak: buďto negativně, nebo 

zdůrazňují  hodnotovou rozdílnost obou rodičů. Například Ch popisuje svou matku jako 

tyranskou.  

Ch -Rodina, ta nikdy u nás moc nefungovala, já jsem odešla z domova když mi bylo šesnáct 

let, takže 

T- jak bys tak popsala tu nefunkčnost tý rodiny, nebo nějak? 

Ch- Tak s matkou jsme se tak dlouho nebavily. Nebyly jsme schopné komunikovat. Otec 

pracoval mimo domov, takže se vracel tak třeba jednou za čtrnáct dní na víkend a pak zase 

odjelna tři tejdny,takže to bylo takovýže by to být sama s nekomunikující tyranskou matkou 

nebylo nic, po čem bych toužila, takže jsem se raději sebrala a šla jsem bydlet sama. 

U C došlo k rozpadu rodiny a ve své výpovědi zdůrazňuje, jak zůstaly s matkou odkázány 

samy na sebe. 

T: když mluvíš o své rodině, mohla bys mi jí nějak popsat? Jak ta rodina fungovala, vypadala, 

funguje?  
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C: No, právě že vůbec nefunguje. Už od dvou let táta nebo respektive máma se mnou odešla 

od táty, když mi byly dva roky, takže my vlastně celej život se probojováváme samy. Jako 

protloukáme, dá se říct. Babičky, dědečky nemam, to už mi všechno umřelo, takže fakt mam 

jenom tu mámu. 

Podstatnou roli u nadpoloviční většiny respondentek mají ve výpovědích o rodině peníze. Ať 

už je zdůraznění jejich nedostatku nebo jejich funkce jako hlavní hodnota rodiny. A přikládá 

hodnotovou vyprázdněnost rodiny nedostatku peněz. 

A-No, tady jako my nějaký extra hodnoty moc nemáme, no. Protože tady v podstatě v Čechách 

mám tu rodinu chudou. 

Pro Ch byla hlavní hodnota rodiny v tom, aby byla monetárně zajištěna 

T- No co nějaký, hmmmm. Co bylo pro tu rodinu nějak důležitý? 

Ch- Pro naše? No, oni se soustředili hlavně na to, aby vydělávali peníze.Protože moje matka 

je strašně na peníze.No a vlastně finální rozpad byl, když se naši rozvedli na starý kolena a 

matka mě vlastně okradla o peníze. Táta měl dluhy a měl velike,j krásnej statek na Vysočině. 

A otec řek, že mi ho nechá, než aby ho sebrali kvůli těm dluhům.     

 

4. 1. 2. Neúspěch v „poctivé“ práci 

Všechny respondentky byly před zapojením do sexuální práce nějakým způsobem výdělečně 

činné. Ale poté se stalo něco, čemu přikládají až fatální dopad, který způsobil, že tuto práci už 

nemohly dělat. Co se předchozích povolání týče, nejčastěji se mezi mými respondentkami 

vyskytovala barmanka.. Ostatní respondentky zastávaly široké spektrum povolání.  Od 

vysokoškolačky, která pracovala jako redaktorka, po učitelku v mateřské školce a finanční 

makléřku. Tato kariéra buď skončila neúspěchem, jako se to stalo L. 

L:„Jak mi vyhodili z tý práce, tak jsem si myslela, že začnu prodávat potištěný trička.“   

T: „A co se tedy stalo?! 

L: „No, a jak jsem měla ty trička na tom festivalu a zadlužila jsem se, tak začalo pršet a 

zmokly mně, tak jsem nic neprodala a místo se ziskem se vrátila se třicetitisícovým dluhem“.  

Nebo došly k tomu, že jim už nedostatečně pokrývají jejich životní náklady a zároveň 

splácení dluhů či jiné další nestandardní náklady, na příkladu V. 
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No, to u mě to bylo docela jednoduchý, sice jsem si různýma brigádama a tak vydělala na to, 

abych si pokrylaco potřebuju, ale na to, abych  během týdne zaplatila kontokorent  dvacet 

tisíc a ještě k tomu výlet do zahraničí, to opravdu nestačilo. (Respondetka V, 25 let)  

Někdy se tento neúspěch spojen i s určitým opovrhováním normální prací či zdůrazněním 

toho, že jiná práce je hůř placená. 

„Já přece nejsem nějakej dělník, abych někde rubala rudu od rána do večera. No v mým 

případě seděla jak kráva někde v kanclu a měla za to necelých patnáct tisíc hrubého. Tak to 

pro mě fakt není.“(Respondetka Ch 29 let) 

 

4. 1. 3. Prostě jsem to potřebovala zaplatit. 

Pro nikoho asi není žádné překvapení, že společným jmenovatelem příběhů všech 

respondentek byla potřeba peněz. Ta byla způsobena dluhy, nebo nutností zajistit existenční 

potřeby rodiny. V tom, jak toto rozhodnutí prožívaly, se objevují dva různé scénáře. První 

z nich je scénář, kdy se respondentky rozhodly rychle s tím, že se vědomě snažily potlačit 

zvažování negativ této profese. Takto o tom uvažovala Ch. 

No, že to bude pro mě změna, to mi bylo jasný, akorát jsem prostě nevěděla. Spíš jsem 

myslela, jako k horšímu. Nějak jsem se jako v tu chvíli spíš snažila, víš to, si to jako 

neuvědomovat tu změnu a jako možný následky tý práce. Spíš jsem se snažila jako by se 

upnout na ty peníze, který z toho budou plynout. A tak to prostě bylo pro mě jednodušší.  

(Respondetka Ch 29 let) 

Ve druhém šlo o postupné zvažování pro a proti, které vyústilo v rozhodnutí, že je menší zlo 

se stát sexuální pracovnicí, než mít dluhy. Toho příkladem je C.  

C: no, bylo to hodně složitý. Já jsem se rozhodovala hrozně dlouho, zvažovala jsem všechny 

jiný možnosti a všechny jiný cesty a opravdu mi to trvalo hrozně dlouho než jsem se rozhodla. 

Ale prostě po tom, co jsem dennodenně přepočítávala svoje dluhy a svůj rozpočet a svoje 

možnosti jak to splatit, tak jsem dospěla k závěru, že asi jiná ta možnost nebude. Takže buď 

vyloupit banku anebo tady to.  

4.1.4. Zvažovaná negativa rozhodování 

Za nejvýraznějším aspektem tohoto rozhodnutí byla u respondentek  obava, aby se to nikdo 

nedozvěděl, respektive obava z toho, co by tomu řeklo okolí. Další faktory tohoto 
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rozhodování byla skutečnost komodifikace těla a sexuální styk bez emocí s mnoha 

neznámými muži.   

Pro C byl nejvíce negativní aspekt akt ponížení. 

Když jsem se rozhodovala? Co byly největší negativa? No, asi ten samotnej akt, to, že se 

prostě ponížím, že jo? Že se prostě ponížím, že ze sebe udělám nějakou věc, nějaký zboží, 

který si někdo může koupit. To bylo asi to nejhorší. 

K sice také zvažovala, že bude prodávat své tělo, ale její nejvýraznější zvažované negativum 

bylo to, aby se to nikdo nedozvěděl.  

Tak aby se to nikdo z okolí nedozvěděl. Další věc, jak to vůbec všechno chodí, jak to probíhá 

ta práce. Ale tam byla rodinná pověst, vydělat nějaký peníze. (Respondetka K  27let) 

Pro D. bylo nejhorší si představit intimní styk s někým, koho nezná. 

Neuměla jsem si představit sex s někým, koho vůbec neznám a bez citu bez emocí. Vždy jsem 

sex velice prožívala a vkládala do něho vše. Pocity, emoce, atmosféru, psychické rozpoložení 

... A teď? Jen tak roztáhnout nohy a nechat zpoceného chlapa se vybít. (Repontka D 24 let) 

Tomuto se vymyká výpověď A, která si  před svým rozhodování  neuvědomila, že se jedná o 

sexuální práci.  

U mě to bylo úplně jednoduchý, já jsem hlavně vůbec nevěděla, že půjde konkrétně o tuto 

práci. Já jsem si myslela, že to je jenom jako že to, pudu s někým na kafe a tak dál, ale ne 

jako, ne jako sex. Takže potom mi to bylo řečeno, když jsem s tou holkou mluvila po telefonu, 

takže to tam, takže do toho patří v podstatě i ten sex a že bude lepší, když se na to podívám, 

uvidím jeden den, buď se mi to bude líbit, nebo ne a zůstanu tam nebo ne. U mě to bylo takový 

hrozně, takový rychlý.(Respondetka A 27let)  

4.2. Co znamená být sexuální pracovnicí 

Být sexuální pracovnicí znamená pro všechny respondentky práci jako každou jinou, ale i 

vědomí, že dělají něco, co většina společnosti odsuzuje.  To se projevuje v tom, že většina 

z nich, přesto že sexuální práce vyřešila jejich finanční problémy, by tuto práci neporadila 

svojí kamarádce, která by se dostala do obdobných problémů, jako ony samy.  Pakliže se 

někdo z rodinných příslušníků dovtípí, čím se jejich blízká osoba živí, konfrontace bývá 

pozitivnější, než respondentka čekala. Na druhou stranu nejnepříjemnější konfrontace se 
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dostává sexuálním pracovnicím ze stran jedinců, od kterých to nečekají, jako jsou jejich 

klienti, návštěvníci klubu či personál.  

K tomu, aby mohl někdo sexuální práci vykonávat, by podle respondentek měl být hlavně 

psychicky odolný a ovládat umění být dobrou společnicí, i když krása a jazyky se také 

neztratí. Vstup do sexuální práce pro ně totiž znamenal velkou školu v mezilidských vztazích 

a s tím spojenou ztrátu iluzí. Jako největší negativum výkonu sexuální práce je to, že musí mít 

intimní styk i s lidmi, kteří jsou jim nesympatičtí, a přehozený denní režim.  

A kvůli čemu tuto práci dělají?  Hlavní pozitiva této práce jsou peníze, časová flexibilita, 

využití cizích jazyků, ale i styk se zajímavými lidmi a navázání nových přátelských i 

osobních vztahů.    

4. 2. 1. Práce jako každá jiná 

Všechny respondentky nahlíží svou práci jako na práci jako na každou jinou.  Často ji berou 

jako práci ve službách, amatérskou psychologii či práci v zábavném průmyslu.  L. bez 

rozmyšlení říká. 

T: Co to pro Tebe znamená, být sexuální pracovnicí, jak to vnímáš? 

R: Hm, tak je to práce jako každá jiná. 

 

4. 2. 2. Vědomí, že člověk dělá to, co společnost odsuzuje 

Sexuální pracovnice si jsou naprosto vědomy toho, že většina společnosti má s touto prací 

spojeny negativní asociace. Jak výstižně řekla Ch.  

„No, mě to na jednu stranu vadí, na druhou stranu mě to irituje, protože exituje všeobecná   

představa, že sexuální pracovnice jsou nějaký feťačky, alkoličky nebo pocházejí z nějakých 

extrémních podmínek a je naprosto mylná. Naprosto buď někdo přišel do styku s někým, kdo 

bohužel z tadyhletěch podmínek je, a nebo s nikým z nás do styku nepřišel a tak se rozhodl, že 

bude prostě psát o sexuálních pracovnicích a ještě je bude nazývat kurvama, nebo courama.“ 

K tomu většinou jedním dechem dodávají, že společnost neví, o čem mluví. Takto to postihla 

respondentka  Kr. 

„T: Jak si myslíš, že si společnost představuje takový ten stereotyp a sexuální pracovnice 

všeobecně? 
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To ti ani nebudu ani představovat, protože to jsou jejich naprosto nesmyslné, zvrácené, 

starovzorcové vidiny, které zatracují, škodí ubližují. 

T: A jak bys je ty konkrétně popsala? 

Tak jak jsem ti to teďřekla. To jsou představy, které si už ani nedokážu představit už. Já jsem 

je žila. Ale zaplať pánbůh se od toho odpoutávám. Žití podle starých vzorců svých rodičů, 

učitelů, společnosti. To jsou média. To jsou věci, které nakládají lidem nesmyslné názory: 

Odsuzování, škatulkování, zařazování, opovrhování. Na to nemá nikdo právo. A obzvláště v 

oboru sexuality vůbec jako takové, protože to je to nejnádhernější, co my můžeme jako jeden 

druh z živočichů cítit a ještě o tom mluvit“.  

Nepochopení společností dávají do souvislostí s tím, že obdobné chování, je přijatelné pro 

ženy mimo sexuální práci, ale ženy, které tak pracují z existenčních důvodů, společnost soudí. 

K tomu má radikální názor. L. 

„No ty děláš v bordelu a co jako. Ty holky tam dělaj pro peníze, že je potřebujou na něco. A 

támhle jiný dělaj v kanclu nebo pracujou normálně a hrajou si nevim na co, pak jdou na 

diskotéku a opíchaj tam někoho za skleničku vína. Tak jako maj co řikat, že někdo dělá v 

bordelu. To ty holky v bordelu pořádně neudělaj!. 

Pro některé z nich samotné je jejich práce velmi problematická a přiznávají, že vstupem do 

sexuální práce samy sebe zklamaly. 

„Zkrátka a prostě si myslíš, že některý věci bys neudělala no a tím, že je uděláš jakoby 

částečně zklameš sama sebe. Takhle to myslím jako že jsem si myslela, že tohle bych nikdy 

neudělala.“ 

Mnohdy své práci přikládají společenskou důležitost jako ventilu vášní,což potvrzuje Ch. 

„No měli by to vnímat jako normální práci. Moje práce nikomu neubližuje, naopak spousta 

těch klientů má prostě potlačený nějaký ty sexuální touhy, který sice se mnou za úplatu si je 

mohou vybít. A furt líp, kdyby prostě nemohli, pak jim třeba přeskočilo v bedně a támhle 

někde znásilnili nějakou holku. Může se stát, že jo. Nebo, kdyby prostě s něčím, co manželka 

nechce, je vyloženě toho odpůrcem, tak ji k tomu nutili, Proč nutit někoho psychickým, nebo 

fyzickým násilím.“ 

Každopádně jejich společnou touhou je, aby když už společnost nevezme tuto práci jako 

každou jinou, projevila alespoň pochopení pro to, proč to dělají.   
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Je tam ještě něco, co bys chtěla ještěříct, co se ti zdá jako stigma.Jsme se tam ještě nedostaly  

„C: Jsme se dostaly na všechno, ne? Možná aby lidi víc přemýšleli o tom, že ta situace může 

někdy přijít na každýho z nás. A opravdu se zamyslet nad tím, co ten človek konkrétní, kterej 

třeba dejme tomu na to nemá zrovna nejlepší pohled, tak co třeba ten konkrétníčlověk by 

dělal, kdyby měl dluhy a měl by dejme tomu tady tu možnost. Neměl by dluhy jenom on, ale 

třeba i někdo jeho blízkej, v mým případě třeba máma a teď by se dennodenně koukal jak ten 

člověk strádá, jak nemá pomalu ani na jídlo. Jak si nemůže ani nic koupit. Aby se nad tím 

prostě zamyslel, jestli by tý svý rodině pomohl a já si myslím, že většina lidí si odpoví ano“. 

 

4. 2. 3. Obava z odhalení 

Vědomí, že dělají něco, co společnost odsuzuje, vyvolává u respondentek strach z odhalení 

Například pro  Ki. to byl hlavní negativní faktor při rozhodování, zda se stát sexuální 

pracovnicí. 

T. co negativní očekávání? Jestli ses něčeho bála? 

R: Strach jako takový, no jako obavu jsem měla, co víš, aby se to neprovalilo, něco se může 

stát. Ale když chce člověk dělat tuto práci, tak s tím musí počítat nebo se snažit toho 

vyvarovat.     

Strach ze ztráty statutu je u nich dokonce tak velký, že by 7 z deseti respondentek tuto práci 

nedoporučilo své kamarádce, kdyby se dostala do obdobné situace.  

T: Dostala jsi se někdy do situace, kdy bys chtěla poradit kamarádce, která byla v tísni 

finanční a ty jsi si říkala, tak ta by na to měla, tak jířeknu, aby to šla dělat? 

R: No asi ne, protože nevím, jak by na to ten člověk reagoval, mohl by se urazit. Mohl by i to 

kamarádství ztratit, protože to na sebe řeknu, co jsem dělala, ne neřekla bych to.  

Obdobný názor má i A., která tuto situaci zažila, ale přesto tuto práci, kterou ona sama chápe 

jako normální zaměstnání, kamarádce v nouzi neporadila . 

T: A kdyby jsi třeba fakt jako viděla, že dostala do hroznýho průseru? Třeba já nevím, měla 

třeba hypotéku ......?? 

A: Já nevím, asi ne, protože bych se bála, že asi najednou přestane mít o mě zájem a že už se 

se mnou nebude chtít vídat a bude si o mě myslet 
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T: Něco špatnýho. 

A: Něco špatnýho, no. K tomuhle jsem ještě prostě nějak nedospěla. Mám jednu kamarádku, 

která má, ona má dítě, je na mateřský a má hrozně málo peněz. Zrovna nedávno jsme měly 

sraz a ona mi řekla, že má 700 Kč na celej měsíc i s dítětem. A hnedka mě to blesklo, jako, že 

bych jí to mohla říct. Ale já prostě nemůžu, mám v tom zábrany hrozný, hrozně se bojím. 

Obavu, že toho, že tato rada znamená provalení zapojení do sexuální práce, řeší i C., ale ta po 

hlubším zamyšlení dodává, že kdyby přeci jen byla kamarádka v krizi, tak by jí to možná 

poradila. 

T: Poradila bys tohle, třeba kdybys měla nějakou kamarádku a zjistila bys, že je nějak v 

prdeli, že třeba ji vyrazili z práce, že bych jí řekla hele, proč bys nešla dělat tuhle práci? 

C: Tak tam jde hlavně o to, že ona by se dověděla, že já to dělám. To bych řešila jako první. 

Možná bych jí to neřekla už z toho důvodu, že vlastně by se dověděla, že já to dělám. Tak to 

bych řešila jako první. Ale samozřejmě, že pokud bych viděla, že je fakt v prdeli, že má třeba 

dluhy, nemůže najít práci, tak bych jí to poradila jako nejzazší možnýřešení. Ale pokud by 

byla v nějaké bezvýchodné situaci, jako jsem v ní byla já, tak bych jí to asi poradila.  

4. 2. 4. Překvapení z pozitivní reakce 

Většina respondentek, která má zkušenost se sdělením své práce nejbližším rodinným 

příslušníkům, byla překvapena pozitivní reakcí. C popisuje své pocity poté, co oznámila  

matce, čím se živí. 

„No, tak máma teď už tak nijak, ale když se to jakoby dozvěděla před tím, tak její reakce byla 

pro mě překvapivá. Protože vůbec...dělala jako kdyby to nebylo nic špatnýho, vůbec mě za to 

nijak neodsoudila, nehádaly jsme se kvůli tomu, neřvala na mě a možná i díky tomu, že to 

trochu vyřešilo její finanční situaci, tak to vůbec nebrala negativně. Prostě jsem jí to řekla, 

mně se ulevilo a nebavily jsme se o tom tak nějak.“ 

4. 2. 5. Negativní konfrontace 

Jak bude v samostatné části práci blíže rozebráno, nejnepříjemnější konfrontace se sexuální 

prací vnímají respondentky ze strany zákazníků.  Poměrně špatně sexuální pracovnice nesou 

jednání ze strany personálu klubu nebo společnosti zákazníků. Jak líčí V. 

„Byla jsem s klientem, celkem mladý kluk, na eskortu a v baru jsme se sešli s jeho kamarády. 

Jeden z nich mi odmítl podat ruku. To byla snad nejhorší urážka v životě.“  
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4. 2. 6. Měla by být hlavně psychicky odolná 

Většina respondentek vidí jako nezbytný předpoklad k výkonu sexuální práce psychickou 

odolnost, protože pokud ji nemá, tak si na ní jednak její kolegyně, zákazníci ale i vedení 

klubu troufne. Podle A.     

„A: Nevím, to se takhle nedá říct, úplně každej má jinou náturu, rozhodně dýl to vydrží nějaká 

holka, který je to šumák, která je splachovací, než nějaká křehká křepelička,nakterou někdo 

na ni zvýší hlas a ona se rozbrečí. Taková by tam určitě neměla chodit, protože by to 

nemuselo dopadnout moc dobře“ 

Respondentka V. k tomu dodává svou zkušenost se změnu co musela podstoupit. 

„Když jsem tuto práci začala dělat, bylo pro mě všechno cizí. Do té doby jsem se stýkala jen 

se samými intelektuály a teď, tenhle hodně tvrdej svět. Do tý doby, než jsem se obouchala a 

naučila, jak se chovat, aby si na mě nikdo nedovolil, jsem byla hodně nešťastná, takže mě to 

skoro zničilo.“  

Každopádně ale k dalším požadavkům nepatří ani tak fyzická krása, jako umění být dobrou 

společnicí a dát svým zákazníkům to, chtějí. Jak říká K., sama drobná blondýnka. 

„No já si myslím, že svým způsobem takto může vydělat každá holka. Protože né každýčlověk 

má rád takový ty barbíny a ty krásky apod. Myslím, že je typ lidí, který mají rádi takový ty 

obyčejný holky, která má nějaký ten zadek a bříško…… To asi musíš sama podle mě přijít na 

to, na ten způsob na chování před těma chlapama. Musíš sama přijít na to, jak lhát, aby jsi 

vydělala ty peníze, aby byly spokojený.“ 

4. 2. 7. Ztráta naivity 

Jestli je něco, o co sexuální pracovnice jejich práce připravila, tak to byly iluze a naučení se 

ostražitosti k lidem. K to vyjádřila těmito slovy: 

„Určitě to poznamená člověka, asi si dáváš větší pozor na všechno, začneš posuzovat víc ty 

lidi, víc si ty lidi projedeš, než je více poznáš, naučí tě to poznávat lidi v jiném směru. Už to 

není takové to jasně, není s tím žádný problém, jdeme, já ti to dám. Naučila jsem se říkat ne.“ 

Toto prozření se hlavně týká mužské části populace. K tomu dodává C.  

„ Určitě v pohledu na chlapy jako takový. Protože jsem zjistila že fakt málokdo je věrnej. Ale 

zas nechci házet všechny do jednoho pytle. Na chlapy, na svět jako takovej a na sex.“ 
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4. 2. 8. Hlavní negativum  - musíš, i když se ti nechce 

Hlavní negativum sexuální práce respondentky vidí v nutnosti se přizpůsobit klientovi, i když 

je jim nesympatický.  Jak říká V. 

„No negativum, asi to, že člověk musí asi říkat chlapovi, že je úžasný a skvělý, i když je to 

dement od pohledu.“ 

Další negativum této práce vidí spíše pragmaticky v posunutí biorytmů, pak popisuje A. 

T: A co pro tebe konkrétně je jako nejhorší na tvý práci? 

A: No, asi že to přes noc no, že člověk je přetočenej úplně. Protože v poslední době už, jak to 

dělám delší dobu, tak už to vnímám, že chci začít zase vstávat ráno a přetočit se na den. 

4. 2. 9. Pozitiva – peníze, časová nenáročnost, jazyky a lidé 

A co z toho mají? Aby byla zachovaná objektivita pohledu na sexuální práci, je vhodné se 

zmínit o tom, co sexuální pracovnice považují za kladné stránky své profese, což je 

racionalizace jejich setrvání u ní. Hlavním pozitivem jsou peníze za poměrně krátký čas. L 

vypovídá.    

 „Pozitiva - nejhlavnější no mám hodně pohyblivou pracovní dobu, můžu si určit, kdy tam 

jsem, kdy tam nejsem. Prostě, že tam můžu být třeba od 11 do tří, třeba ty 4 hodiny za večer, 

tak to největší plus. No a pak taky to, že za takhle krátkou dobu se tam dá vydělat hodně 

peněz, tedy vždycky to tak  není, ale většinou ano“ 

Další pozitivem je pro většinu respondentek procvičení cizích jazyků popřípadě naučení se 

nového jazyka. Jak říká A.  

„ No, tak když nebudu brát ty peníze jako, že jo. Jako že to většinou je to největší pozitivum. 

Tak jsem si zlepšila jazyky, naučila jsem se trochu i novej jazyk.“ 

Velmi častým pozitivem je seznámení  se zajímavými  lidmi. Do této skupiny patří nová 

přátelství s kolegyněmi, se kterými mohou respondentky sdílet svou zkušenost. Jedná se ale i 

o zákazníky, které by zřejmě jinde nepotkaly.  V vypovídá. 

„Vlastně je to takové magické místo setkání. Často sem přicházejí známí umělci, podnikatelé 

a my se s nimi povídáme jako rovný s rovným.“  
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4. 3. Oddělení práce a soukromí 

Respondentky oddělují jednak svůj osobní a pracovní životopis a jednak své soukromé a 

pracovní já. Dvě odlišné biografie vnímají jako eliminaci možnosti své identifikace, ať 

pracovní, nebo soukromé identity. Oddělení práce a soukromí má pro sexuální pracovnice 

dvojí význam. První úzce souvisí se snahou o utajení své identity sexuální pracovnice či 

reálného života.  Oddělení pracovní a soukromé persony má pro ně význam hlavně z hlediska 

psychohygieny. Některé z nich využívají pracovní já jako obchodní artikl. Pro některé z nich 

je co možná nejméně výrazné soukromé já součástí strategie skrývání pracovní identity.   

4. 3. 1. Odlišná biografie 

Většina sexuálních pracovnic si utváří dvě různé biografie. Jednu, kterou povídají svým 

zákazníkům a druhou, kterou svým bližním.  V té pro své zákazníky většinou korigují svůj 

věk a stav, jak přiznává V.  

„No, já jím říkám, že je mi 22 a jsem nezadaná. A rozhodně jim neříkám, co konkrétně 

studuju. Beztak je to opravdu nezajímá a jednak nechci, aby si někde pustilipusu  na špacír.“ 

Svým bližním pak říkají, že dělají „normální práci“. Například A. říká svým bližním,  že 

pracuje jako kosmetička. 

„Jo, já vedu takovej dvojí život, no. Já jim říkám, že dělám do kosmetiky, protože to jsem dřív 

dělala a nějaký věci o tom vím, takže když se někdo zeptá, tak abych uměla o tom něco říct, že 

jo. .....Takže u kamarádů a u všech prostě jsem jakoby, prodávám kosmetiku, no“ 

Často se stává, že část rodiny o jejich práci ví, ale před určitým členem či členy se 

respondentky snaží svou práci utajit za každou cenu.Pro A. je toto její otec. 

A: No, hm, ví to máma a manžel, že jo. No, jenom tyhle dva lidi to vědí. 

T: A jinak nikdo? 

A: Ne. 

T: Táta? 

A: Ne, ne. To ten to nesmí vědět, ten, prostě to by asi nepřežil. Nevím, co by se stalo, ale 

určitě už bych ho, nevím, nevím, určitě by se stalo něco hroznýho.“ 

Některé z respondentek necítí vůči svým zákazníkům takové zábrany mluvit o svém životě 

jako se svými známými. 
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„ No nějak zvlášť to neodděluju, protože jinak bych si s těma zákazníkama neměla co povídat. 

Třeba když se mě zeptají, zda mám děti, tak jim řeknu, že ano, prostě nevymýšlím si, že ne. Na 

některé to třeba má i pozitivní efekt, mají víc empatie, třeba je mají taky a vědí, že děti jsou 

investice, že děti něco stojí. Takže nějak zvlášt to neodděluju. Řeknu třeba i to, že jsem 

rozvedená, jakou mám situaci, to že prostě i když tam vydělám nějaký peníze, tak jich zase 

tolik nemám, že nejsem bohatší než oni, což někteří skoro nevěří, protože si myslí, že tam 

vydělávám hodně, třeba i nějakej poslanec…… 

Jak jsi ty prožívala to, když jsi někomu zvenčí  říkala jak pracuješ? 

R: Tak já už se snažím nikomu radši nic neříkat, protože to způsobuje řadu otázek. To radši 

řeknu, že o tom nechci mluvit.“. 

4. 3. 2. Když se za mnou zavřou dveře, tak jsem někdo jiný 

Podle vyjádření respondentek sedmi z deseti respondentek, dveře u klubu jsou symbolickým 

předělem mezi jejich pracovním a soukromým já.  Například Ki o této transformaci vyjádřila 

následujícími slovy. 

 „No, když jsem jimi vcházela  do práce, tak jsem věděla, že budu pracovat, že musím vydělat 

peníze, že budu hrát divadlo trochu, abych ty prachy vydělala, dělat chacha.... A jakmile jsem 

za sebou zavřela dveře a šla jsem domů, tak jsem to vypustila, ten svět pro mě přestal 

existovat, holky, všechno tam, lidi.“ 

Vstup do klubu pro ně znamená vstup na jeviště, kde se, jak Ch vyjádřila, stávají femme 

fatale. Jak říká Ch. 

Ch- Tak moje soukromá osoba je taková, já nevím. Taková bláznivá, taková normální ženská, 

jako každá jiná, No možná trochu fiflena. Prostě ráda  si kupuju hezký věci, ráda si zajdu do 

drahý restaurace a nikdy bych si   prostě nekoupila sekanou za dvacet korun. Jo, ale prostě 

přijdu do práce a tam jsem prostě femme fatalle. Tam, když se mi chce dělat, tak tam prostě 

nastoupím, vykozím ty svoje silikonový kozy, zakoukám se do každejch očí, který projdou. To 

je úplně někdo jinej. Tam jim prostě dopřávám takovej ten pocit, chtěls kurvu, zaplatil sis 

kurvu, tak tady ji máš. 

 Volný čas  respondentky většinou chápou jako příležitost  pro oproštění se od práce, které je 

spojeno s psychohygienou.  
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„Určitě se, když má holka volno, od té práce umět odpojit, ne na to ještě myslet. Úplně 

nechápu holky, které mají volno a ještě se baví o práci. Když mám volno, mám volno. Když 

mám volno, jdu se vyvětrat“ 

Jejich já se poměrně často rozděluje na nenamalovaná a namalovaná. Silný make- up je totiž 

pro ně spojován se sexuální prací, takže v civilu se snaží být tak nenápadné, jak to jde.  Jak 

vypověděla A. jejímž pracovním atributem jsou silné černé linky, mimo práci by si netroufla 

ani použít řasenku, aby nebyla považována za sexuální pracovnici. 

„A: Jo, takhle, ne, to ne. Ale, ale hrozně jsem se toho bála, když jsem třeba ještě neměla auto 

a jezdila jsem normálně v metru a byla jsem normálně hezky oblečená a třeba trošku 

namalovaná, v tom byl problém. To jsem si myslela, že hned každej ví, co dělám. Jako že já 

nejsem zvyklá se malovat, já chodím takhle pořád. 

T: Já taky. 

A: A když jsem se třeba trošku namalovala, jenom řasy, tak jsem si připadala strašně výrazná. 

A jenom se na mě někdo podíval, jako normálně jsem se někomu líbila a já už jsem si hned 

myslela, že prostě to, že to na mě hned ví. Takovej jako, jako stihomam nebo jak se tomu říká, 

no. 

T:Jo. Hele ale teď. 

A: A teď už je mi to jedno. Ale nemaluju se, protože já to nemám moc ráda“. 

4. 4. Zaměření na muže 

V tomto okruhu otázek byly respondentky tázány na to, jakým způsobem vnímají své 

zákazníky, které z nich považují za nejlepší a naopak, které nejhorší. Zároveň jsem se ptala na 

to, jak z perspektivy jejich práce vnímají vztahy.  Nejzásadnějším zjištěním je to, že pro 

respondentky je velice důležitá věrnost ve vztahu a ostře odlišují mezi intimním stykem s 

partnerem a zákazníkem.  Jejich nejoblíbenější zákazníci jsou distingovaní pánové, se kterými 

se dobře povídá. Naopak, nejméně oblíbení jsou ti, kteří jim dávají najevo, že si je zaplatili. 

Pro některé respondentky je možná ještě víc nepříjemné, když jim zákazníci povídají o své 

rodině.   

Se vztahy je to poměrně složitější. Nejfunkčnější vztahy jsou ty, kdy si respondentka našla 

partnera, který o její práci věděl už v době setkání. Naopak, ty, jimž jejich bývalý partner 

jejich práci vyčítal, jsou k možnosti mít vztah velmi skeptické.  Ve výzkumu jsem se 
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nesetkala s tím, že by respondentka měla vztah, a její partner o její práci nevěděl.Ve dvou 

případech byl s prací partnerky obeznámen , ale zatím neprojevil negativní emoce. Nutno 

podotknout, že jeden byl v době rozhovoru zavřený a druhý žije v jiném městě, takže nebyl 

s touto situací přímo konfrontován
38

. 

4. 4. 1. Nevěru neuznávám 

Pro valnou část mých respondentek je velmi důležitá věrnost. Přes podstatu svého  povolání, 

vnímají  své zákazníky  jako nevěrníky. Zároveň by měli problémy s tolerancí nevěry u svých 

partnerů.  Ch přiznává tuto dvojí míru pro sebe a svého partnera, kterou odůvodňuje svou.  

její žárlivostí. 

„T- A co třeba ty a věrnost? 

Ch- Já jsem svému přítelovi absolutně věrná, Já neudržuju žádný mimopartnerský vztahy. To, 

co se děje v práci, je práce. Ne, že bych měla k těm lidem nějakej cit, nebo to s nima nějak 

prožívala, je to prostě čistě moje práce. 

T- Heleď, a u svýho partnera bys to tolerovala, nebo netolerovala? 

Ch- Já bych to netolerovala, protože já jsem prostě hodně žárlivej typ, takže já bych to 

netolerovala. My jsme prostě s partnerem každej jinej. Prostě on mi to tolerovat bude a on ví, 

že já bych  u něj nic takového netolerovala. I co se týče nevěry, kterou bych netolerovala.“ 

Své zákazníky, kteří svou ženatí, tak většinou i ony pokládají za nevěrníky jak pokračuje  Ch. 

„No měla jsem prostě ty ideály, že to funguje v životě jinak. Jakoby. Zas na druhou stranu je 

od nich, od těch chlapů lepší, když jdou do bordelu, nebo si zavolají nějaký ten eskort, 

nějakou profesionálku. jo. Než když navazujou vztahy s nějakou milenkou, že jo. Což si jako 

myslím, že je od nich jako prostě rozumnější. Na druhu stranu jako já to při nějakým svým 

vnitřním pocitu nevěru neuznávám. Tak si říkám, tak Ty jsi ten nevěrnej sráč. Takže jako tak.“ 

Na druhou stranu se u dvou respondentek objevil rozdíl mezi vnímáním fyzické nevěry a 

paralelního vztahu. Jak vysvětluje V. 

„No musím říct, že za ty léta, co tu tam tuhle práci dělám, jsem začala spíš vnímat sex jako 

biologickou potřebu, určitou formu požitku. Takže zákazníky naprosto chápu, a když tu tam 

přítel má nějaký úlet, tak to fakt neřeším. Teda, do té chvíle pokud vím, že miluje jenom mě.“  

                                                 
38

 Na to se dá použít české přísloví: „Co oči nevidí, srdce nebolí“  
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4. 4. 2. Rozdíl mezi přítelem a zákazníkem 

Všechny respondentky vidí rozdíl mezi přítelem a zákazníkem v emocionální angažovanosti. 

Zatímco intimnosti se zákazníky jsou pro mě něco odosobnělého, tak s přítelem jde o vášeň a 

blízkost. Toto vystihla Ca těmito slovy.  

 „No, tam je to prostě mechanika. Třeba dejme tomu, budu mít milence, Tak to bude úplně o 

něčem jiným. Bude tam prostě přitažlivost, bude tam vášeň, bude tam líbání, bude tam prostě 

všechno to, co tam má bejt. Tak je to samozřejmě o něčem jiným. Tam je to o tom, že ten 

člověk mě absolutně nepřitahuje, nic s ním dělat jinýho nechci a chci, abych to měla co 

nejdřív za sebou. To je ten nejúhlavnější rozdíl…….. Ale co se týká toho sexu, tak to je 

kompletně jiný, to se nedá srovnávat.“ 

4. 4. 3. Nejlepší zákazník – ten, se kterým se dobře povídá 

Jako nejlepší zákazníky berou všechny moje respondentky ty, se kterými se dobře povídá, a 

kteří je respektují a kteří jsou lidově řečeno v pohodě.  Toto jsou slova L. 

„A který chlapy jsou pro Tebe nejlepší, osobně? 

R: Takový ty pohodáři, který se bavěj o normálních věcech“ 

4. 4. 4. Nejhorší zákazníci – já jsem si tě zaplatil, tak dělej 

 Žádná z respondentek nemá ráda zákazníky, kteří k ní přistupují jako k někomu, koho si 

zaplatily a který jim musí být se vším po vůli.  Jak vyjádřila A. 

„T: Hmm, kterej je třeba úplně nejhorší a  proč? 

A: No, protože oni sou takový celkově úplně zrychlený, nenechaj člověka, aby je naladil na tu 

vlnu správnou. Oni za každou cenu po svým a rychle.  

T: Hm, co tě třeba úplně nasere ? 

A: No, když se ke mně chová jako že sprostě, já jsem si tě zaplatil, tak budeš dělat, co budu já 

říkat.“ 

4. 4. 5. Rozdílné názory na povídání o rodině. 

Část respondentek vnímá obdobně negativně ty klienty, kteří se jí začnou svěřovat se svým 

rodinným životem. Tento fenomén, který je společný třetině respondentek, formulovala L 

následujícím způsobem. 

„No, překvapilo mě, jak jsou chlapi někdy debilní. Teda víc než jsem si myslela. 
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T: Tak říkáš, že jsou chlapi debilní, tak jako v čem? Co tím myslíš jako debilní? 

R: No tak jako vůbec víš co. Tak i kdybych tady nepracovala, tak je jasný že chlapi podváděj, 

většina z nich. Třeba přijde chlap, na ruce snubák a ještě Ti vypráví o tom, jak miluje svojí 

manželku. Tak proč jako chodí do bordelu, když někoho miluje?“ 

Jiné respondentky toto percipují  spíš pozitivně jako symbol toho, že muž myslí na rodinu i 

v této situaci. Podle Ca. 

„T: A třeba jak vnímáš, když chlapi mluvěj o svojí rodině třeba? 

C: No tak když mluvěj o svojí rodině tady v tom prostředí, tak si myslim, že je to důkaz toho, 

že na ní myslej a že tohleto berou opravdu jenom jako okrajově, jenom jako povyražení a ta 

rodina je pro ně nejdůležitější, když mluvěj o svý rodině. Stalo se mi to hodněkrát.“   

4. 4. 6. Potkali jsme se v práci 

Tři moje respondentky mají fungující vztah s člověkem, kterého potkaly v práci.  Jako 

pozitivum tohoto vztahu vidí, že nemusí před svým partnerem nic skrývat, protože má pro  

jejich práci pochopení. Jedna z nich, A, si vzala kuchaře z klubu. 

„ A: Jo, to jo. Tak to určitě, poznala jsem tam svýho manžela. 

T: Jo? 

A: No. 

T: Co tam dělal? 

A: On tam byl kuchař. 

T: Jo? 

A: No, a tak jsme se tam poznali a já jsem prostě nevím, on na mě promluvil a já sem hnedka 

z něj byla úplně 

T: Hotová. 

A: No, takhle sem koukala. A vůbec, bylo mi už úplně všecko jedno, prostě sem chodila do tý 

kuchyně jenom za ním. Ne vůbec, že bych jako měla hlad, ale prostě sem tam musela sedět.“ 



50 

 

4. 4. 7. Partner to proti mně použil 

 Pět z mých respondentek měli v minulém vztahu zkušenost s tím, že jejich partner  použil 

jejich zaměstnání proti nim. V případě  Ki se nechal vydržovat, což vyústilo v ukončení 

vztahu.  

„Vztah s mým tehdejším přítelem, no on to věděl celou dobu, ty dva roky a pak na to přišel. A 

přišel s tím, že ale jsem to dělala, že to věděl, on se nechal vydržovat. A věděl, že dělám tuto 

práci a že mám prachy, tak se nechal vydržovat. No, pojedeme na dovolenou, tak ty to 

zaplatíš, chtěl mobil, tak mi ho kup a támhle to támhle to. Viděl, máme prachy, tak proč bych 

pracoval, když ty vyděláš. Pak mě přestalo bavit někoho živit a být sponzorem. Jako on mohl 

pracovat, ale nechtěl. Takže abych někoho vydržovala, tak to ne, tak jsme se rozešli a byla 

jsem sama“. 

Daleko častější je následné psychické násilí ze strany ve všech případech už bývalého 

partnera, které může mít například podobu vyhrožování, jako líčí L. 

„No nevím, zda to mám říkat, já jsem tehdy trpěla pravdomluvností, tak jsem to řekla mýmu 

bývalýmu manželovi, no jsem debil a on teďka na mě tlačí, abych skončila, a dělá mi 

nepříjemnosti. Jako já se snažím skončit, ale teďka se mi nedaří, takže máme teďka spolu 

spory až mi i vyhrožuje.“ 

  Zkušenost této konfrontace respondentky vnímají natolik negativně, že ji berou jako 

odrazení od dalších vztahů v průběhu zapojení do sexuální práce. C vylučuje možnost vztahu 

při práci z následujících důvodů.  

„T: Říkala jsi, že pro Tebe není možný mít s touhle prací vztah, proč?  

C: Protože, i když obě strany jsou s tím smířený a ten partner to nějak jakoby přijme...nebo je 

samozřejmě otázka...buď to to před partnerem zatajím anebo to nezatajím. Jde o to, o čem se 

teď bavíme. 

T: No, pokavad bys to před nim nezatajila?  

C: Já jsem to vlastně takhle měla. Sice dva tejdny jenom než jsem tam skončila. A já si 

myslím, že když ten partner tu přítelkyni miluje, tak asi těžko to zkousne. To je jedna věc, a 

druhá věc je pak že chtě nechtě, i když se bude tvářit, jakože mu to nevadí, potom v hádce to 

použije. Já to vím z vlastní zkušenosti a myslím si, že potom třeba za deset let se dejme tomu 

rozejdou a to je tajemství tý holky a on to může proti ní kdykoliv použít. 
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4. 4. 8. Nic ani říkat nemůže 

Zbylé dvě respondentky mají vztah s člověkem zvenčí, který ale do jejich práce nijak 

nezasahuje. Přítel L je zavřený. Navíc L. dále argumentuje i tím, že kdyby práci sexuální 

pracovnice nedělala, nemohla by mu do vězení posílat různé hodnotné balíčky, jako oblečení 

či zdravotní potřeby. 

„T: A jak se na to tváří současný přítel. 

R: No tak on je v současný době zavřenej. Takže se nijak netváří, ale nevadí mu to. Ale sama 

jsem mu řekla, že když mi odpustí, tak skončím, ale on řekl, že nemusím, že chápe, že každej 

dělá nějakou práci. A chápe, že kdybych dělala někde v Tescu, tak mu nebudu posílat 

balíčky“. 

 

4. 5. Vize odchodu 

Poslední okruh rozhovoru se týkal představ o budoucnosti. Všechny zatím dotazované 

sexuální pracovnice si velmi dobře uvědomují dočasnost kariéry v tomto oboru, ať již ztrátou 

atraktivity, nebo psychickým vyčerpáním. Na druhou stranu k tomu přistupují dvěma 

odlišnými způsoby. První z nich značí jasné ukončení této kariéry saturováním deficitu, kvůli 

kterému se do této branže vrhly či silnou fixací na změnu, druhý z nich je ve znamení spíše 

nejasného uvažování nad tím, co dělat, po tom, bez nějaké konkrétnější představy.        

4. 5. 1. Až skončím, tak skončím a jen se budu modlit, aby to na mě neprasklo 

První způsob uvažování je spojen s tím, že daná dívka či žena se k vykonávání této práce 

rozhodla jen jako k dočasnému řešení svých problémů a už v průběhu vykonávání sexuální 

práce intenzivně pracuje na jejím ukončení. Dokončují studium, dělají si rekvalifikační kurzy, 

či intenzivně obcházejí pohovory.  Silnou motivací je pro ně averze k pracovnímu prostředí, 

ale velkou roli má i strach z poznání jejich identity jako sexuální pracovnice.V, jejíž kariérní 

aspirace jsou vzhledem k dokončování VŠ vzdělání poměrně vysoké, to vyjádřila takto.  

„Teď mi už zbývá posledních pár zkoušek, diplomka, státnice a je to. Jen doufám, že nepřijdu 

na pohovor a tam na mě nevybafne nějaký klient….Bojím se, že by mi pak a priori odepsali “  

Podobný pocit má i C., která se usilovně snaží si najít jiné místo. 

„Chodím na pohovory, jeden za druhým, teď jsem byla u Eurotelu. Už to v (jméno klubu) 

nemohu ani cítit“ 
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Jindy je tato radikální změna spojená s poznáním nového partnera, do kterého se sexuální 

pracovnice zamiluje a kvůli kterému skončí. Toto je příklad D. 

„Teď jsem zamilovaná a chci skončit kvůli němu, protože mu nechci být nevěrná.“ 

Specifickým druhem tohoto je, pakliže se jedná o zákazníka, který sexuální pracovnici 

poskytne finanční částku za to, že sice ukončí kariéru sexuální pracovnice, ale stane se jeho 

milenkou. Přesto, že respondentky ví o případech, kdy toto lovestory skončilo i sňatkem, u 

dotázaných to spíš vedlo jen k dočasnému ukončení kariery a návratu po skončení vztahu.  O 

jedné „Pretty woman“ se v průběhu rozhovoru zmínila K. 

„ Tak ta Jenifer, tak ta si vzala Charlieho, režiséra, co za ní jezdil a už mají dvě děti.“ 

V případě V se jednalo o neúspěšný vztah se zákazníkem.  

„Když jsem začínala, tak jsem druhý měsíc potkala Petra.  Čtyřicátník, před rozvodem. Dával 

mi každý měsíc padesát tisíc, jen abych tam nechodila a psal mi, že mě miluje. … Měla jsem 

ho ráda, ale pak mi začal dávat najevo, že on „zachránce“  mě vytáhl z bordelu, tak ať si 

nevyskakuju. Tak jsem po třech měsících ten vztah ukončila, protože raději budu ještě pár 

měsíců dělat tohle, než dělat otroka nějakýmu debilovi jen pro to, že má momentálně peníze.“    

4. 5. 2. Nemám to ještě nějak vyřešený 

Zatímco společným jmenovatelem předchozího scénáře je jasný bod odchodu ze sexuální 

práce, v druhém je plánování odchodu ze sexuální práce velmi vágní. Jedná se buď o 

ponechání si pár klientů i po oficiálním opuštění kariéry sexuální pracovnice, nebo nejasném 

životním plánu, kdy sexuální pracovnice ještě přesně neví, co by chtěla dělat. Hlavní motivací 

k setrvání v sexuální práci je přitom příjem.  A líčí svou nejistotu následujícím způsobem. 

„Hmm, no, to je právě možná taky důvod, proč jsem nakonec zůstala u týhle práce, protože to 

nemám furt nějak jako vyřešený. Já třeba vím, co mě hrozně baví, ale nejsem si jistá, jestli by 

mě to jako živilo“. 

Ch v době rozhovoru se angažovala na otevření nové galerie. 

„No já si myslím, že ještě nějakou dobu zůstanu v týhle oblasti, ale už jsem si mentálně 

nastartovala kariéru v jiný oblasti, takže který se budeš věnovat tomu dál.“ 

T- Máš nějaké svoje plány, co by jako bylo tvoje nejvyšší meta v kariérní oblasti? 
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„No, prostě v mý karierní oblasti je to, že už budu mít jenom pár stálejch charakterních 

zákazníků a jinak se budu moct naprosto plně věnovat svému soukromému životu“. 

Častým jevem je u sexuálních pracovnic jojo efekt a to, že přestože se snaží odejít, vždy se po 

nějaké době vrátí zpátky, například třeba i kvůli tomu, že „poctivá práce“ se jim zdá nudná. 

To se stalo A. 

„No, já jsem se už jednou pokoušela dělat někde nějakou asistentku či co a bylo to strašný. 

Vstávání mi ani tak nevadilo, ale zdálo se mi, že ta práce je dost o ničem, tak jsem vrátila.“ 

Ojediněle se stane, že se sexuální práce promítne i do plánování budoucí kariéry. Extrémní 

příklad tohoto je K, která si paralelně dělá kurz sexuologie. 

 „Já bych chtěla být sexuální bohyně. A ukázat světu, že sex je posvátná věc a všechny ty 

průchody a pochody a přechody, kterými jsem si prošla při studiu životního principu, co se 

týče profesionálního studia sexuologie jako takové, přístup práce a vůbec. Tak bych to chtěla 

uvést na … nebo pokračovat v tom co tady už několik dalších lidí rozjelo tak v tom pokračovat 

a očistit prostituci, očistit ženy, očistit muže, očistit nás jako bytosti a dál rozvíjet to co je tady 

už dávno rozjeté. Prostě sexuální úroveň na posvátnou úroveň“.  
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5. Omezení 

Výsledky toho výzkumu se setkaly s omezením jednak ze strany výzkumu a jednak ze strany 

respondentek.  U výzkumu se jedná poměrně o málo reprezentativní vzorek a jisté omezení je 

i z důvodu časové náročnosti. Ze strany respondentek se jednalo o přirozenou autocenzuru 

respondenta.  

 Výzkum byl proveden metodou snowball, která je optimální pro výzkum v prostředí, do 

kterého se výzkumník obtížně dostává. Její nevýhoda ovšem spočívá v tom, že se tak získá 

poměrně homogenní vzorek, protože se respondenti znají. Další omezení je, že pro výzkum 

byly vybrány pouze klubové sexuální pracovnice. Důvod k tomu je následující a to, že 

pouliční sexuální pracovnice jsem nekontaktovala, protože jsem se bála o svou osobní 

bezpečnost (výzkum jsem prováděla sama) a k eskortním sexuálním pracovnicím je velmi 

obtížné se dostat. Dále reprezentativnost vzorku narušilo to, že se určité typy respondentek 

odmítly výzkumu zúčastnit bez finanční odměny, kterou jsem si nemohla dovolit a 

považovala jsem ji za nekorektní vůči ostatním respondentkám. Další respondentky, které se 

odmítly výzkumu zúčastnit, byly ty, pro které byl pocit stigmatizace velmi aktuální a bolestné 

téma. Z principu fenomenologického přístupu, tedy zkoumání jednotících momentů ve 

struktuře společné zkušenosti, je ale homogenní vzorek v pořádku. 

Větší omezení byla časová náročnost výzkumu. Jednak bylo problematické respondentky 

kontaktovat, protože se nejedná o nejspolehlivější skupinu obyvatel. Jedna respondentka 

musela být z tohoto důvodu z výzkumu nakonec vyřazena. Zároveň jsem se snažila, aby délka 

rozhovoru nepřesáhla jednu hodinu. Aby byl vyčerpán za tuto hodinu celý scénář interview, 

musela jsem někdy respondentky nabádat k zestručnění odpovědí a k tomu, aby se držely 

tématu, čímž mohly být opomenuty některé zajímavé aspekty jejich odpovědí. Ostatně jsem 

došla k závěru, že by si každý z okruhů zřejmě zasloužil samostatný výzkum. 

Omezení, které může do největší míry ohrozit validitu výzkumu, je autocenzura respondentek 

v odpovědích. Ta se mohla projevit dvěma způsoby. První spočívá v tom, že respondentky 

nebyly příliš sdílné ve věcech, o kterých jim bylo nepříjemné mluvit. Dá se spekulovat, že 

toto je jeden z důvodů, proč se ani u jedné respondentky neobjevila zkušenost přímé 

konfrontace s jejich povoláním bez toho, aby respondentka tuto konfrontaci iniciovala svým 

přiznáním či, jako to bylo v případě L nabídkou svých služeb v klubu muži, který ji oslovil na 

ulici. Nicméně, vzhledem k tomu, že provozují sexuální práci pouze v prostorách klubu, který 

jim umožňuje si nechávat jak pracovní oděv, tak pracovní pomůcky ve skříňce, k této 
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konfrontaci skutečně nedošlo.  Zároveň z některých bylo cítit, že ze strachu z prozrazení se 

zdráhají poskytnout bližší informace ze svého soukromí, toto ale koresponduje s předmětem 

výzkumu.  

Druhý způsob omezení výzkumu ze strany autocenzury respondentek je jejich stylizace do 

určité pózy. Toto je složeno jednak z přirozeného nadhodnocování pozitivních vlastností a 

podhodnocování špatných.  Zároveň je třeba zohlednit to, že mohly podat obdobný herecký 

výkon jako před svými klienty, z čehož například podezřívám M, i když i ona se nakonec 

přiznala, že svou, jinak velmi sebevědomou personu sexuální pracovnice, skrývá před svými 

nejbližšími. Konečně též se mohly bát narušení racionalizačních struktur a z tohoto důvodu 

mnohé opakovaly určitou nevyhnutelnost svého rozhodnutí a to, že neměly jinou volbu. 

Avšak i toto se dá považovat za výsledek výzkumu.   
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6. Diskuze 

Ve srovnání se zahraniční literaturou nejsou výsledky mého výzkumu příliš překvapivé, 

nicméně v českém prostředí jsem srovnatelný výzkum nenašla. Obdobně , jako ve většině 

výzkumů se ukázalo, že hlavní pohnutkou ke vstupu do sexuální práce je získání relativně 

velkého množství peněz v krátkém čase, které převáží zvažovaná negativa v podobě 

společenského odsouzení a množství sexuálních partnerů. Vykonávání sexuální práce je u 

všech sexuálních pracovnic spojeno s vědomím negativních stereotypů, které jsou s jejich 

profesí spojovány, proto hlavní moment, kterým stigmatizace ovlivňuje jejich život, je snaha 

zabránit zveřejnění své identity sexuální pracovnice mezi bližními. Stejně jako ve studiích 

např. Teele Sanders se ukázalo, že sexuální pracovnice z toho důvodu, ale i z důvodu udržení 

duševního zdraví, oddělují pracovní a soukromý život. Stigma sexuálních pracovnic ovlivňuje 

vztahy k mužům. Ten, který je chápe jako odsuzované, je brán jako špatný zákazník a partner, 

zatímco ten, který se k nim chová bez jakýchkoliv předsudků, je oblíbený v obou dvou rolích. 

Co se ukončení sexuální práce týče, naproti předpokladům silněji než pocit stigmatizace 

ovlivňuje sexuální pracovnice fixace na změnu.    

Všechny mé respondentky uvedly, že hlavním důvodem pro vstup do sexuální práce bylo 

získání peněz v krátkém čase. Toto koresponduje se zjištěním Travise Konga (Kong 2006) 

v jeho výzkumu hongkongských sexuálních pracovnic. To, že  skoro všechny respondentky 

popisují svou rodinu jako nefunkční, což sice může být určitá racionalizace popření 

odpovědnosti za svůj osud a nevyhnutelnosti volby (Sykes, Matza 1957), ale na druhou stranu 

může jít i o konstatování faktu, že v rodině nebyl nikdo, kdo by respondentce v nouzi pomohl, 

což ony samozřejmě vnímaly jako křivdu. Ani v jednom článku použitém pro tento výzkum 

není doslovně uvedeno, že jeden z hlavních faktorů při rozhodování pro sexuální práci mimo 

vědomí společenského odsouzení, je i velký počet sexuálních partnerů. Ve čtyřech případech 

respondentka uvedla, že první noc v práci měla více sexuálních partnerů než za celý svůj 

dosavadní život.  

Za užití projekční otázky, jak si myslí, že si běžný člověk představuje sexuální pracovnici, se 

mi většinou dostalo odpovědi, jako trosku z E55, feťačku, méně inteligentní osobu nebo 

někoho, kdo se prodává za peníze. To naprosto odpovídá jak eseji Dalie Schreitzer 

(Schweitzer 2000), tak článku Whore Stigma Gail Pheterson  (Pheterson 1993). Hlavní 

složkou percepce stigmatu v jejich životě je u valné většiny dotázaných sexuálních pracovnic 

strach z odhalení, respektive snaha tomuto odhalení zabránit. Toto bylo zmíněno i ve většině 

literatury týkající se stigmatu sexuálních pracovnic, např. (Petherson 1993), (Tomura 2009). 
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Nesetkala jsem se ale s případem diskriminace, špatného zacházení ze strany policie a 

podobně, což zdůvodňuji propracovanou strategii skrývání identity, která částečně vyplývá i 

ze způsobu výkonu práce. 

V souladu se zjištěním  Teele Sanders (Sanders 2005) sexuální pracovnice berou jako velmi 

důležitou složku svého povolání schopnost oddělit své uměle vytvořené pracovní emoce a 

soukromý život. Svou pracovní personu ale využívají spíš jako vytvoření emocionálního 

odstupu od práce než přímo jako obchodní artikl. I když je z nich cítit i tento moment jako u 

Ki a jejího dělání Cha, či Ch a její femme fatale. Velmi důležité je pro dotázané  sexuální 

pracovnice vytvoření dvou odlišných biografií, jako uvádí Goffman (Goffman2003, s.121) 

k tomu, aby utajily svou práci před okolím. 

Jak se ukázalo, téma sexuální pracovnice a muži je velmi komplexní problematika. Jedním 

z poznatků mého výzkumu je, že pro větší část respondentek je důležitá věrnost. V žádném 

z uvedených zdrojů jsem se s obdobným pozorováním nesetkala. Nicméně toto částečně 

vysvětluje určitou negativní percepci klientů a to, že pro část sexuálních pracovnic je, na 

rozdíl od předsudků společnosti citovaných v Whore Stigma (Pheterson 1993), větší fiasko, 

když muž pro zábavu využije služeb sexuální pracovnice, než to, že sexuální pracovnice 

poskytuje své služby z důvodu saturace finančních potřeb. Pozorování, že nejméně oblíbení 

klienti jsou ti, kteří se sexuální pracovnicí špatně zacházejí a dávají jim pocítit svou převahu 

v  transakčním styku, zatímco oblíbení zákazníci jsou ti, kteří je berou jako sobě rovné, nejsou 

nijak překvapivé např. (Brandley 2007) a dají se považovat za příklad vnímání stigmatu ze 

strany zákazníků. Co se náhledu sexuálních pracovnic na partnerské vztahy týče, ve shodě s 

důvody uvedenými např. v Whore Stigma (Pheterson 1993) ale hlavně se studií partnerských 

vztahů exotických tanečnic Mindy Brandley  (Brandley 2007), všechny přiznávají, že nalezení 

partnera, který je schopen se vypořádat s povoláním své partnerky, je velmi komplikované. 

Všechny respondentky uvedly, že při výkonu této práce ztratily o mužích jakékoliv iluze, ale 

hlavním faktorem je spíš to, jakou mají se vztahy zkušenost. Stejně, jako (Brandley, 2007), 

jsem zjistila, že vztahy s členy ze skupiny zasvěcených bývají funkční a respondentky se pak 

k možnosti vztahu dívají optimisticky. Zatímco ty, které ve vztahu zažily ponižování, či 

vydírání, buď vidí možnost mít při této profesi vztah nereálně, nebo říkají, že jim velmi 

dlouho trvalo najít sílu pro další vztah. 

Co se vize opuštění sexuální práce týče, to, do jaké míry byly výpovědi respondentek 

realistické, se dá ověřit pouze longitudinální studií, protože všechny v době rozhovoru 

sexuální práci provozovaly. Více, než pocit stigmatizace (Pheterson 1993) i po opuštění 
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sexuální práce,  se potvrdila důležitost fixace na změnu v procesu kognitivní transformace 

popsaném v článku Peggy Giordano (Giordano a kol. 2002). Pakliže mají jasný důvod 

sexuální práci ukončit, například spolu s dokončením svých studií, nalezením nového vztahu, 

či antipatií vůči pracovnímu prostředí, mluví o svém odchodu realisticky. Zatímco pokud 

silný motiv k opuštění sexuální práce chybí, respondentky spíš jen tápavě uvažují nad 

budoucností. Jejich hlavní obavou je strach z příjmového propadu, kdyby sexuální práci 

opustily.  
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Závěr 

„Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem“ 

Ve své práci jsem se snažila v první řadě poskytnout autentické výpovědi sexuálních 

pracovnic o tom, jak vnímají svou práci a stigmatizaci s ní spojenou. Proto se na jednu stranu 

může zdát skandální z pozice toho, že se v ní sexuálních pracovnic spíše zastávám a neberu je 

jako patologický jev ve společnosti. Na druhou stranu může pobouřit i ty, kteří očekávali 

prezentaci sexuálních pracovnic jako novodobých kurtizán, které si plně uvědomují své 

sexuální osvobození a nestydí se za něj. Ani jedno totiž není pravda.  

Sexuální pracovnice, alespoň podle těch, se kterými jsem měla možnost se seznámit, jsou 

normální ženy, které se snaží uživit, mít vztah a žít normální život. Je to ale poznamenáno 

tím, že se musí přetvařovat, musí lhát svým rodinám o tom, co dělají, protože vědí, že většina 

společnosti považuje jejich práci za něco naprosto amorálního. Co je amorálního na tom, že se 

vysokoškolačka se dvěma dětmi ve střídavé péči raději rozhodla pro výkon sexuální práce, 

než aby prosila majitele bytu, aby jí odsunul platbu nájemného? Dělá jí to snad špatnou 

matkou? Kdo je víc amorální, přítel, který si nechá od své partnerky zaplatit dovolenou a 

nepracuje, či ona, sexuální pracovnice, na které visí břímě nájemného a ostatních výdajů? 

Přestože se dá spekulovat nad tím, do jaké míry byla jejich volba nevyhnutelná a opravdu 

nejlepší možné řešení, nikomu toto nepřísluší soudit, zvlášť ve chvíli, kdy není schopen 

nabídnout jinou alternativu. 

V historii prošla pozice sexuální pracovnice řadou proměn. V Babylonu se jí, alespoň na 

nějaký čas, musela stát každá žena. V antickém světě byly jedny, pouliční sexuální 

pracovnice, předmětem posměchu a urážek, zatímco druhé – hetéry, stály modelem pro sochy 

bohyň a byly důstojnými partnerkami mužských diskuzí. Ranné křesťanství zavedlo v Máří 

Magdaleně, Marii Alexandrijské či Tháis kult napravených hříšnic a zároveň bralo sexuální 

práci jako takovou jako společenský regulativ. Toto spojenectví církve a sexuální práce 

vrcholilo ve středověku a v renesanci, kdy se celé veřejné domy sestěhovaly na kostnický 

koncil, či sám papež se netajil oblibou kurtizán.  

V následujících stoletích, přestože se prostitucí zabývalo poměrně velké množství obyvatel, 

už neměla takové podmínky k rozvoji. Byla střídavě povolována a zakazována, až po roce 

1946 byla ve většině Evropy postavena do legislativního vakua aboličního režimu.  
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Moje práce sice neodpověděla a ani neměla aspiraci se zabývat tím, jestli by prostituce měla 

být legální či ne. Názor sexuálních pracovnic, které většinou pracují jako OSVČ – hostesky, 

či umělkyně, je takový, že by se legalizací prostituce pro ně nic nezměnilo, protože v očích 

veřejnosti by práce byla stejně odsuzována, jako je nyní. Myslím si, že je to dáno současným 

mediálním diskurzem, protože možná místo toho, zda by sexuální pracovnice měly platit daně 

a chodit na testy, by se mělo řešit, proč se ženy vůbec sexuálními pracovnicemi stávají, jaké 

je to být sexuální pracovnicí a vůbec, pokud je společenským zájmem, aby byla co možná 

největší mobilita žen ze sexuální práce vyřazena. Je třeba jim poskytnout dostatečnou 

motivaci a podporu k tomu, aby se tak dělo. 

Druhy prostituce s legalizací prostituce úzce souvisí. Ani jedna se sexuálních pracovnic 

neřekla, že by při rozhodování pro sexuální práci zvažovala bezpečnostní rizika. Ostatně, 

v přípravných rozhovorech většinou řekly, že se pro práci v klubu rozhodly právě proto, že se 

cítí bezpečně. Ty, které měly zkušenosti s prací eskortní společnice, mi sdělily, že byly 

minimálně jednou napadeny klientem. Ani jedna ze sexuálních pracovnic neměla zkušenosti 

s prací na ulici. Vzhledem k tomu, že jakékoliv napomáhání k prostituci, tedy i ochrana a 

bezpeční sexuálních pracovnic při výkonu práce, je považována za trestný čin kuplířství, 

dochází k absurdní situaci, že v hypotetickém případu napadení sexuální pracovnice klientem 

poté, co si vyžádala domluvenou sumu, by kdokoliv, kdo by ji přišel na pomoc, mohl být 

vystaven trestnímu stíhání. 

Když jsem si práci zadávala, vedoucí práce Doc. Buriánek mi řekl, že největším přínosem 

práce budou veselé historky z výzkumu. Ano, byly- například jen díky výzkumu jsem se 

konečně naučila malovat se a chodit na jehlách, ostatně absolvovala jsem i workshop 

poledance - tance u tyče. Naštěstí to, co jsem se naučila, jsem prezentovala pouze v užším 

okruhu svých dobrých kamarádek. Co ale bylo zajímavější, byly reakce na můj výzkum. Ty 

se daly rozdělit do třech reakcí – Jednu:  „Ty budeš zkoumat K*U*R*V*Y?“, kamarádky 

z kostela, která na rozdíl od jiných, byla schopna se se mnou o mém výzkumu alespoň bavit. 

Druhá zahrnuje ironizující nezájem: „A co budeš na těch pracovnicích zkoumat“? Třetí, která 

byla nejčastější, byla obecně podpora a to, že si následně moji práci rádi přečtou. Za tu jsem 

byla nejraději.  

Cílem této práce bylo poskytnout sondu do životní zkušenosti stigmatizace sexuálních 

pracovnic. Ukázalo se, že české sexuální pracovnice prožívají svou stigmatizaci stejně, jako 

sexuální pracovnice ve Velké Británii, Hong Kongu či exotické tanečnice ve Spojených 

Státech – vědí, že to co dělají, považuje společnost za špatné, a proto se to snaží utajit. Druhá 
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výzkumná otázka byla, proč se tedy dobrovolně pouštějí do něčeho, co společnost odsuzuje – 

pro peníze, které používají k tomu, aby uživily sebe a své blízké, zaplatily dluhy nebo si třeba 

našetřily na další kariéru mimo sexuální práci. Třetí výzkumná otázka byla, jak vnímají svou 

pracovní a soukromou identitu – v práci něco mezi společnicí na příjemné popovídání či 

někým, kdo se zbytečně ponižuje -  záleží na zákazníkovi, a v soukromí se snaží co možná 

nejvíc se od práce oprostit z důvodu utajení identity sexuální pracovnice a udržení duševního 

zdraví. Čtvrtá výzkumná otázka byla, jak vnímají muže – jako každé jiné ženy, i s tím, jak je 

pro ně důležitá věrnost, jen o nich ztratily veškeré iluze. Pátá výzkumná otázka zněla, jak 

vnímají svou budoucnost a možnost odchodu ze sexuální práce – všechny si sice uvědomují, 

že to není práce napořád, ale pouze ty, které mají silnou motivaci k odchodu, na ukončení 

sexuální práce pracují. 

Jaké je možné využití mého výzkumu? Vzhledem k tomu, že jsem obdobný výzkum v českém 

prostředí nenašla a do té doby se obdobnou problematikou zabývali spíše novináři, se tento 

výzkum pokusil, přes zmíněná omezení, poskytnout sondu do toho, jaké je to být sexuální 

pracovnicí, za pomoci fenomenologické analýzy výpovědí sexuálních pracovnic. Proto si 

myslím, že by tuto práci neměl opominout žádný novinář, až bude zase psát o českých 

erosenkách. Na odborné úrovni svůj výzkum kladu na hranici studia sociální patologie a 

gender studies jako příspěvek do diskuze, jak to vlastně s tou sexuální prací je. Možné 

rozšíření této práce vidím jednak v pokračování v longitudinální studii dotázaných sexuálních 

pracovnic, k čemuž ostatně všechny poskytly předběžný souhlas, dále možnou replikaci 

výzkumu na zbylé tři skupiny českých sexuálních pracovnic – bytových, pouličních a 

eskortních. Rozhodně by také byla zajímavá studie zákazníků a partnerů sexuálních 

pracovnic.  
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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…) 

 Líbíte se sama sobě? / Co byste na sobě změnila? 
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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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