
Posudek  

vedoucího práce na diplomovou práci 

„Životní dráha sexuálních pracovnic – klientek organizace Rozkoš bez rizika“. 

 

Diplomantka: Bc. Jana Poláková 

 

 Předložená diplomová práce je úspěšným pokračováním a rozvíjením odborného 

zájmu diplomantky o problematiku žen, které se po určitou dobu svého života pohybují 

v oblasti prostituce. Ve své bakalářské práci se diplomantka podrobně zabývala pracovními 

podmínkami žen, které se pohybují v oblasti placených sexuálních služeb, v nynější 

předložené práci pak zaměřila svou pozornost především na problematiku současných 

životních osudů žen, které byly v minulosti zachyceny organizací Rozkoš bez rizika v situaci 

angažování se ve světě prostituce.  

 Diplomantka v předložené práci opět prokázala vynikající vhled do problému 

prostitučního jednání žen, soustředila značné množství odborné literatury k sledovanému 

tématu, její práce je dobře strukturovaná a přehledná. Především je však třeba ocenit, že při 

své empirické práci volí nová témata, že se nebojí námahy, která je spojena s mapováním 

málo známých oblastí reality. Projevuje vhled a pochopení pro klientky, snaží se bez emocí 

konstatovat věci „jak jsou“, vyhýbá se moralizování a udržuje ve svých analýzách věcný tón. 

 Ve svém posudku se proto zmíním pouze o svém pohledu na problematiku, kterou 

dávám diplomantce spíše k úvahu. Nesouhlasím totiž se snahou určité skupiny odborníků 

postmoderně posouvat hodnocení prostitučního jednání do oblasti „práce jako každé jiné“. 

Domnívám se totiž, že ne každá dřina, která přináší peníze, může být považována za 

zaměstnání zařaditelné do katalogu legálních pracovních pozic. Vždyť i kasař se nadře při 

vylupování pokladen, andělíčkář při  působení nelegálních abortů. Kapesní zloděj při okrádání 

svých obětí musí dokonce zvládat techniky a strategie této činnosti, dealer drog také vyvíjí 

každodenní činnost a „v potu tváře“ shání své klienty a poskytuje jim „služby“. Takových 

příkladů by bylo možno najmenovat celou řadu. Ano, činnost v oblasti asociality je často 

tržně vysoce výnosná, ale zároveň – z mnoha důvodů - společensky neakceptovatelná (asi 

nikdy nebudeme např. vážně hovořit o zlodějské pracovní činnosti). 

 Postoj „ať děla kdo chce, co chce“ při získání peněz či jiných hmotných statků vede 

k tomu, že ztrácíme etický rozměr lidské činnosti, že se dezorientujeme, že v sociální práci 

ztrácíme schopnost chápat dobro a zlo, věci které jsou ve správné formě od těch, které je třeba 

re-formovat, omezovat a kontrolovat. A tak nakonec nás o patologičnosti své prostituční 



minulosti přesvědčují samotné dotázané ženy, které se určitou dobu živily touto činností. 

Vždyť ve většině případů chtějí udělat tlustou čáru za svou minulostí, vždyť chápou 

prostituční periodu jako neuvážené počínání mladého věku, vždyť se obávají, že jejich 

„práce“ bude nějak odhalena a ptají se „co může být na prostituci pozitivní mimo relativně 

rychlého získání velkého množství peněz“. Prostituční „práci“ ve své většině nepovažují 

dotázané za klad svého života, ale spíše za své dočasné selhání či určitý (a možná 

pochopitelný) modus vivendi z různě obtížné životní situace, kterou neuměly zvládnout.  

 V této souvislosti je třeba se pozastavit nad tím, proč v diplomové práci na katedře 

sociální práce není o sociální práci (ve smyslu budování náhledu o patologičnosti činnosti 

klientek a pomoci vymanit se z těchto tenat) mezi prostitutkami ani slovo. Vždyť úkolem péče 

o tyto osoby by nemělo být pouhé zabránění jejich zdravotnímu diskonfortu (či zdravotní 

ochrana společnosti), ale též – a především - snaha o navrácení k více lidskému rozměru 

jejich deformovaného životního způsobu. Tyto poznámky směřují ovšem k diskusi, kterou 

vedoucí diplomové práce s diplomantkou dlouhodobě vede.  

  

  Obecně je však třeba předloženou diplomovou práci považovat za vynikající a může 

být dávána za vzor při zpracování odborného tématu. Proto navrhuji, aby byla přijata a 

hodnocena známkou „výborně“. 

 

V Praze 17.1.2012                                                                      PhDr. Kazimír Večerka, CSc. 

  


