
Posudek na diplomovou práci Jany Polákové Životní dráha sexuálních pracovnic-klientek 
organizaci  ROZKOŠ bez RIZIKA.  
Práci Jany Polákové lze podle mého názoru tématicky rozdělit do tří částí: 

� První by bylo možno nazvat shrnující, kdy nás diplomantka seznamuje nejen 
s různorodými definicemi prostituce, což je obsahem většiny prací, ale svědomitě 
rozebírá i jednotlivé aktéry působící v prostituční scéně, jejich pozice a funkce. 
Kapitola věnující se úskalím prostituce shrnuje témata, která sama o sobě by stačila na 
rozsáhlejší studii, takže zde vidím spíše podněty než samostatné teoretické zpracování.  
Jelikož je prostituce sociální fenomén, který je neustále v pohybu,  vyvíjí se či naopak, 
okruh získaných informací se neustále rozšiřuje. Jako opravdu nedávnou je zjištění, že 
„whore stigma“ může být i určitou obranou proti vydírání. Setkaly jsem se s klientkou, 
která tentýž den dala svému nezaměstnanému bratrovi 5000 Kč a  okamžitě se ozvala 
matka, že také potřebuje a tak se za ní klienta chystala druhý den odjet. V kapitole 
věnující se problematice zdraví by bylo dobré připomenout, že v minulostí 
představovala návštěva nevěstince v Čechách daleko větší zdravotní riziko, než je 
tomu v současnosti. Více jak  80 % žen registrovaných policií mělo nějakou formu 
syfilidy (Statistické věstníky z let 1905-1919). To je tradiční původce (jeden z nich) 
tak hlubokého odporu a nenávisti vůči ženám poskytujícím placené sexuální služby. 
Zvláštního významu pak nabývá v Americe, kde se ženám, jejichž dětem se nedostalo 
odpovídajícího ošetření, rodily slepé děti (důsledek infikování kapavkou). 
Problematická je situace policie. V řadě míst (Teplice, Dubí) měla městská policie 
jediný úkol a to „kontrolovat holky“. Byla vtažená do sexbyznysu a nikdy se 
nepodílela na odhalování obchodování se ženami, ale naopak oběti obchodování 
opakovanými pokutami pouze kriminalizovala. V podkapitole týkající se zákazníků 
bych možná zmínila velký výzkumu v Bělorusku, který je ve sdružení k dispozici 
v české prezentaci Kdo chodí za holkama?; 

� Druhá část, přínosná především pro sociální pracovníky a terapeuty, by se dala nazvat 
kurativní . Autorka vychází  a zároveň  shrnuje zkušenosti R-R se sociální prací 
s klientkami. Snad bych jen více zdůraznila důležitost investice do sebe, a´t už 
materiální (úspory, byt, auto) nebo vzdělávání – dokončit školu, jazykový kurs atd. 
Neustálé připomínání cílů vstupu do sexbyznysu je součástí sociální práce. Pracovní 
kariéra v prostituční scéně má jepičí charakter a je potřeba z ní  maximálně získat; 

� Třetí část je jistě inovační, i když se k ní musí čtenář práce tak trochu prokousat. 
Informace, které přináší jsou nesmírně cenné a bylo skutečně náročné a vyčerpávající 
se k nim dostat. Telefonické spojení, když už se je podařilo navázat, bylo jen stéblem, 
které mohla klientka kdykoliv přetrhnout. I těch 12 telefonických rozhovorů 
představuje vyčerpávající práci. Osobně jsem se na rozhovor musela připravit nikoliv 
jen tématicky, ale shromáždit plno energie, abych tu na druhém konci zaujala, udržela 
její pozornost, aby se necítila ohrožena atd. Ve svém zaměření a i v tom, čeho výzkum 
dosáhl, je skutečně  unikátní. Ukazuje se, že většina žen svou minulost zcela odstřihla 
včetně telefonního čísla. Stalo se mi ve dvou případech, že číslo už vlastnil někdo jiný. 
Mám k této části jediné doporučení, udělat z tabulek např. sloupkové  grafy, porovnat 
vybraný a oslovený soubor podle věku, stavu atd., což je mnohem úspornější a 
přehlednější než listovat množstvím tabulek. To však nesnižuje hodnotu získaných 
výpovědí, doporučuji k publikaci v odborných časopisech či prezentaci na 
konferencích. 

Navrhuji hodnocení „skoro“ výborně s tím, že diplomantka bude na uvedené připomínky 
v průběhu obhajoby reagovat. 
 
V Praze dne 15. 1.2012                                      PhDr. Hana Malinová, CSc.  



 
 
 
   
       
   


