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Abstrakt 

Diplomová práce „Ţivotní dráha sexuálních pracovnic – klientek organizace 

ROZKOŠ bez RIZIKA“ (dále jen R-R) se zaměřuje na problematiku prostituce 

z pohledu určité etapy v ţivotě klientek R-R. Teoretická část zahrnuje vymezení pojmů 

z oblasti prostituce zejména i s ohledem na zavádění nových pojmů jako je sexuální 

práce a sexuální pracovnice. Všímá si specifičnosti práce v prostituci a úskalí, která 

přináší (zdravotní, sociální, právní, kriminální), se zaměřením i na problematiku násilí 

páchaného na sexuálních pracovnicích. Soustředí se i na moţnosti vyrovnávacích 

strategií uţívaných ţenami v sexbyznysu. Praktická část zahrnuje výzkumné šetření 

zaměřené na bývalé klientky R-R, jehoţ cílem bylo zjistit, jak se daří bývalým 

klientkám a proč přestaly vyuţívat sluţeb R-R (zda odešly ze sexbyznysu či byly 

nespokojené se sluţbami R-R aj.). Prostřednictvím telefonických rozhovorů se podařilo 

získat základní obraz a zpětnou vazbu o ţivotní situaci bývalých klientek, o jejich 

osobní, rodinné, pracovní situaci, jejich pohledu na etapu v sexbyznysu a identifikovat 

tak momenty, které vedly k odchodu ze sexbyznysu.  

 

Klíčová slova 

Prostituce, sexuální práce, ţivotní dráha, bývalé klientky, ROZKOŠ bez 

RIZIKA, telefonické šetření. 
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Abstract 

This diploma thesis, called „Life´s Career of Female Sex Workers – Clients of 

Organisation Bliss without Risk“, concentrates on the topic of prostitution and on the 

particular period of Bliss without Risk clients' life. The theoretic part includes an 

explanation of terms of the prostitution scene as well as it mentions and considers new 

words of this branch such as a sex work or a sex worker. The diploma work tackles the 

problem of what is very specific for the difficulties of the prostitution branch (heath, 

social, law or criminal difficulties). It mostly concentrates on the problematic of on sex 

workers committed violence. The coping strategies being used by women in sex 

business are also described. The practical part includes the phone research based on 

information collected from the Bliss without Risk's ex-clients. The main goal of the 

research was to find out how the ex-clients are keeping and what was the reason they 

stopped using it's services (was it their dissatisfaction over provided services or did they 

just left the sex business at all etc.). It gives the basic view at the way of the ex-clients' 

living as well as at their personal, family and work situation. It also tries to summarise 

their feeling about the time period they have spent by working in sex business and 

thereof, if possible, identify those moments that had led them to the decision to leave 

the branch of sex business. 

 

Keywords 

Prostitution, sex work, life career, ex-clients, Bliss without Risk, phone research. 
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Úvod 

Diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci Pracovní podmínky 

klientek R-R, které pracovaly v praţských sex klubech. Cílem bakalářské práce bylo 

zmapovat pracovní prostředí ţen, které poskytují placené sexuální sluţby v ČR 

vzhledem k jejich pracovním podmínkám a blíţe se zaměřit na pracovní podmínky 

sexuálních pracovnic, které pracují v praţských sex klubech a vyuţívají sluţeb 

občanského sdruţení ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R). 

V diplomové práci se zaměřím na problematiku prostituce z pohledu určité etapy 

v ţivotě klientek R-R. V teoretické části se budu zabývat vymezením pojmů z oblasti 

prostituce zejména i s ohledem na zavádění nových pojmů, jako jsou sexuální práce a 

sexuální pracovnice. Zaměřím se na popsání specifičnosti práce v prostituci a úskalí, 

která přináší (zdravotní, sociální, právní, kriminální). V samostatné kapitole se budu 

věnovat i problematice násilí páchaného na sexuálních pracovnicích, která je poměrně 

skrytá a doposud se ţádné šetření v ČR nezaměřovalo cíleně na zkušenosti sexuálních 

pracovnic s násilím. Vzhledem k náročnosti práce v sexbyznysu se budu zamýšlet nad 

vyrovnávacími strategiemi, které je vhodné uţít při zátěţi a krizi a které lze aplikovat na 

práci v prostituci. 

Empirická šetření realizovaná v České republice se zaměřovala zejména na 

problematiku ţenské prostituce, která je oproti muţské a dětské prostituci zjevná a více 

rozšířená. Byly realizovány studie zaměřené např. na: prostituci v kontextu šedé 

ekonomiky (Vopravil, 2005), výzkum ţivotních etap klientek R-R (Malinová, 2006), 

srovnávací výzkum vztahu sexuálních pracovnic a policie (Malinová, 2007a), 

charakteristiku prostituce, prostitutek a stavu pohlavně přenosných infekcí na počátku 

20. století ve srovnání s lety po roce 2000 (Malinová, 2007b), postoje sexuálních 

pracovnic k navrhovanému zákonu o regulaci prostituce (Malinová, 2011a). Ojediněle 

se studie zaměřily i na zákazníky prostitutek, kteří jsou obtíţně dostupnou skupinou pro 

výzkumníky (Hulíková, Kocourek, 2005). Prostituce byla zkoumána téţ z pohledu 

moţné právní úpravy (např. Hančilová, 2011) a postojů měst a obcí k úpravě prostituce 

(Úřad vlády, 2008). Analýzou mediálního diskurzu o prostituci se zabývala Hendlová 

(2011). Srovnání právních přístupů k prostituci z pohledu feministických přístupů, 

kontextu genderové rovnosti a zajištění práv osob zabývajících se prostitucí provedla 

Havelková (2011). 
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Problematika prostituce bývá předmětem zkoumání i řady bakalářských a 

diplomových prací. Práce byly zaměřeny zejména na moţné právní úpravy prostituce 

(např. Krejčová, 2008), typologie sluţeb pro osoby poskytující placené sexuální sluţby 

(např. Grolmusová, 2011), prostituci v kontextu sociální patologie (např. Šugrová, 

2009). Specificky zaměřené práce se zabývaly sexuálním chováním sexuálních 

pracovnic (Zikmundová, 2003a) či institucí pouliční prostituce, tzv. trasy v lokalitě 

Plzně (Matoušek, 2004). Respondentkami a respondenty doposud realizovaných studií 

byli obvykle pracovníci a pracovnice, kteří se zabývají problematikou prostituce a 

klientky či klienti organizací, které poskytují sluţby osobám poskytujícím placené 

sexuální sluţby.  

Jak se daří klientkám R-R, které jiţ sluţeb R-R nevyuţívají (v práci pouţívám 

označení bývalé klientky R-R)? Praktická část zahrnuje výzkumné šetření zaměřené na 

bývalé klientky R-R. Cílem šetření je zjistit, jak se daří bývalým klientkám a proč 

přestaly vyuţívat sluţeb R-R (zda odešly ze sexbyznysu či byly nespokojené se 

sluţbami R-R aj.). Zvolenou metodou šetření je telefonické dotazování. 

Kromě dostupné literatury, zejména zahraničních studií, budu v práci vyuţívat 

poznatků získaných během poskytování sociálních sluţeb sexuálním pracovnicím 

v poradenském centru R-R Praha a během terénní sociální práce.  
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1 Užívané pojmy 

V této kapitole představím pojmy, které budu dále pouţívat.  

1.1 ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s. (R-R)1 

Občanské sdruţení R-R, jeţ zaloţila socioloţka Hana Malinová v roce 1992, 

vzniklo v reakci na boom prostituce devadesátých let. Počátky sdruţení jsou spojené 

s terénní prací – vyhledáváním ţen poskytujících placené sexuální sluţby, zejména 

v Praze a v Brně. V roce 1995 vzniklo kamenné poradenské centrum v Praze, o deset let 

později v Brně. V roce 2011 vzniká poradenské centrum v Českých Budějovicích. R-R, 

realizuje terénní program v 12 krajích České republiky prostřednictvím 10 týmů, 

personálně sloţených ze sociální a zdravotně – edukační pracovnice. Sluţby R-R jsou 

charakteru sociálně – zdravotního, kdy dochází k propojení nabídky zdravotních sluţeb 

(zejména vyšetření na pohlavně přenosné infekce) a sociálního poradenství.
2
 Nově od 

roku 2011 R-R nabízí terapeutické sluţby, a to v Praze. Klientky mohou uţívat sluţby 

individuální terapie. R-R kromě řady dalších aktivit (jako je např. činnost divadelního 

souboru Rozkoš) působí na poli prosazování práv sexuálních pracovnic. Vyjadřuje 

se k navrhované legislativě týkající se prostituce, realizuje šetření zaměřená na postoje a 

zkušenosti klientek R-R v různých oblastech ţivota.  

 

1.2 Od prostituce k sexuální práci 

Existuje celá řada označení ţen, které poskytují placené sexuální sluţby. Od 

„klasického“ prostitutka přes „šlapku“ či „ťapinu“ (termín uţívaný některými 

zákazníky
3
) po moderní označení „sexuální pracovnice“. Termínem sexuální pracovnice 

jsem se zabývala v bakalářské práci (Poláková, 2008). Vznikl odvozením od slova „sex 

work“ (sexuální práce), který byl zaveden na konci 70. let 20. století americkou 

aktivistkou Carol Leigh pro zdůraznění označení podstaty placených sexuálních sluţeb, 

                                                   

1
  Zkrácený název R-R, čti R mínus R.  

2
 R-R, o.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a dále má registrované sociální sluţby 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, a to odborné sociální 

poradenství Praha, odborné sociální poradenství Brno, terénní programy - působnost v krajích Praha, 

Středočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Vysočina, Ústecký, Moravskoslezský, Jihočeský 

a terénní programy – působnost působnost v krajích Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký. 

3
 www.kurtizany.net 
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která je vnímána jako práce. Označení prostitutka je nahlíţeno jako více stigmatizující a 

vyjadřující určitou neměnnost, danost, která je člověku připsána (O´Neill in Scambler, 

Scambler, 1997).  

Termíny „sex work/sex worker“ jsou uţívané zejména organizacemi, které 

usilují o prosazování práv sexuálních pracovnic, zejména uznání prostituce za práci (př. 

IUSW, ICRSE, SWAN). V tomto smyslu ho uţívá i R-R a budu ho pouţívat v této 

práci. Pojem sex work/sex worker je však i pouţívaný mezinárodními institucemi 

v jejich programových dokumentech (např. Světová zdravotnická organizace, 

UNAIDS).  

Objevují se však i výhrady k uţívání pojmu „sex worker“ paušálně. Dle Laury 

Agustín (2005a) tento pojem vyhovuje spíše osobám, které se identifikují s činností, 

kterou vykonávají. Nemusí však vyhovovat lidem, kteří se ţiví sexem přechodně, 

případně si přivydělávají k jiným finančním zdrojům.  

Názorové proudy, které se neztotoţňují s pojetím prostituce jako práce, odmítají 

uţívání pojmu sexuální pracovnice. Uţívají spíše označení prostituované ţeny 

(prostituted women), které má vyjádřit, ţe prostituce není svobodnou volbou ţen, ale 

jsou k ní donuceny (Jeffreys, 1997, Farley, 2004). Prostituce je ztotoţňována s ţenským 

sexuálním otroctvím (Barry, 1979). Organizace WHISPER ji povaţuje za komerční 

sexuální násilí (Jeffreys, 1997). Ţeny, které přestaly pracovat v sexbyznysu, jsou 

označovány za „survivors“ - ty, co přeţily (Whisper
4
, Raphael, Shapiro, 2004). 

Další pojem „commercial sex worker“ a „commercial sex work“ (komerční 

sexuální pracovník a komerční sexuální práce) by dle slovníku uţívaného sítí TAMPEP 

neměl být jiţ pouţíván vzhledem k zdvojování významu obsahu činnosti (Munk, 2009).  

 V České republice není pojem sexuální pracovnice příliš zaveden. Není 

pouţíván institucemi veřejné správy. Okrajově je pouţíván v médiích. V kategoriích 

cílových skupin v registru sociálních sluţeb se např. uţívá pojmu osoby komerčně 

zneuţívané či osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem 

ţivota ohroţeny (MPSV).  

 

                                                   

4
 WHISPER = Women Hurt in Systems of Prostituton Engaged in Revolt 
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1.3 Jak se nazývají klientky R-R? 

Při zkoumání postojů klientek R-R k navrhovanému zákonu o regulace 

prostituce (Malinová, 2011a) bylo zjišťováno i jak se samotné respondentky označují 

vzhledem k jejich činnosti. Volná otázka zněla: „Jak nazýváte svou práci?“ 50 

respondentek z celkových 162 na tuto otázku neodpovědělo (tj. 30,9 %), coţ můţe být 

interpretováno různě. Nad otázkou moţná nikdy nepřemýšlely, a tak je nenapadla ţádná 

odpověď. Z uvedených odpovědí bylo nejčastěji zastoupeno: jsem společnice (28,4 %, 

46 repondentek). Tak je obvykle nazývána jejich role/pozice i personálem podniků. 

Toto označení figuruje i v inzerátech („hledáme nové dívky na pozici společnice“). 15 

respondentek (9,3 %) svou práci označilo za „práci, jdu do práce“, přičemţ další 

respondentky specifikovaly: „jdu do klubu, práce v klubu“ (4,9 %, tj. 8 respondentek). 

Objevila se i v menší míře pozitivní konotace spojená s jejich prací – „potěšení, 

zábava“ (4,3 %, tj. 7 respondentek). Termíny uţívanými ve společnosti „šlapání, 

šlapka, kurva, prostitutka“ se nazvalo 11 respondentek (tj. 6,8 %). Zatímco moderním 

termínem „sexuální pracovnice“ 4 respondentky (tj. 2,5 %). Zajímavým výsledkem 

bylo označení respondentek za „sociální pracovnice“, kdy se touto profesí nazvalo 6 

respondentek (3,7 %).  Některé klientky nám sdělují, ţe mají zkušenost se zákazníky, 

kteří se jim svěřují s jejich problémy, a ţe jejich úloha je vyslechnout je. Nazývají se i 

někdy psycholoţkami, coţ se v tomto šetření neobjevilo.  

Na otázku: „Jak označíte sebe, pokud se Vás někdo ptá, co děláte?“, odpovídaly 

respondentky podobně jako u otázky na jejich práci (tj. společnice, barmanka, masérka 

atd.). Navíc se objevila pozice tanečnice, kterou uvedlo 8 % respondentek, dále se 

objevovaly např. servírka, prodavačka, podnikatelka (5,6 %). 7,4 % uvedlo, ţe 

neodpoví, vymluví se.  

Pro srovnání ve studii provedené v Miami (Kurtz et al., 2004), které se 

zúčastnilo 294 sexuálních pracovnic pracujících na ulici, téměř všechny preferovaly 

uţívání termínů „sexuální pracovnice“ a „pracující ţena“ a označovaly se tak (Weitzer, 

2005b).  

 

1.4 Sexbyznys 

Termín uţívaný R-R, o.s. pro označení práce v prostředí placených sexuálních 

sluţeb. Tento pojem zahrnuje celou škálu prostředí, neomezuje se pouze na prostituci. 
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Základním rozdělením můţe být sféra kontaktní sexuální práce, kdy dochází 

k přímému fyzickému kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím a sféra nekontaktní 

práce zahrnující např. práci online na erotických videchatech či sex po telefonu aj. 

Samotná prostituce můţe být rozdělena z hlediska místa, kde je placený sex 

nabízen a poskytován na sluţby tzv. indoor (za dveřmi) a tzv. outdoor (venkovní – 

ulice, silnice parkoviště).  Můţeme rozlišit tato prostředí (podrobněji viz Poláková, 

2008): 

 Kluby – jedná se o podniky nejrůznější velikosti
5
, které se v České 

republice nazývají jako noční kluby (night clubs), kabarety, erotické 

podniky, masáţní salóny (zejména v minulosti), noční bary apod. Obecně 

můţeme tyto podniky nazývat sexkluby (Zikmundová in Klíma et al., 

2007). Některé kluby se specializují pouze na taneční vystoupení, strip 

show, sadomaso, převaţuje však nabídka kompletních sexuálních sluţeb, 

zahrnujících především přímý sexuální kontakt mezi sexuální pracovnicí 

a zákazníkem. Označení sexklub (či jen klub) budu dále pouţívat jako 

shrnující pojem pro výše uvedené označení podniků. Kluby jsou 

nejviditelnější (veřejně označené neonem), a tudíţ nejméně skrytou 

formou „indoor prostituce“. 

 Priváty – jedná se o soukromé byty skryté v běţné domovní zástavbě, 

které si pronajímá 1 a více pracovnic. Priváty inzerují telefonní čísla, na 

kterých si zákazník domlouvá návštěvu buď přímo s pracovnic, nebo 

operátorkou privátu. Inzerce neobsahuje adresu privátu.  

 Escortní sluţby – jedná se v podstatě o „terénní sluţbu“, kdy pracovnice 

dojíţdí za zákazníkem dle dohody (do bytu, hotelu, doprovází ho na 

cestách apod.). Escortní sluţby zajišťuje většina klubů i privátů. Dále 

jsou nabízeny pod escortními agenturami. Pracovnice čeká doma tzv. na 

telefonu, operátor/ka jí domluví zákazníka a taxikář doveze pracovnici za 

zákazníkem. Objevují se i ţeny, které se specializují na „sex v autě 

zákazníka“ (Výroční zpráva R-R 2010, tým Vysočina R-R). 

 Ulice/silnice/parkoviště – pouliční prostituce je nejvíce stigmatizovanou 

a viditelnou formou prostituce. Je spojována mimo jiné s narušováním 

                                                   

5
 Klubová scéna zahrnuje škálu od malých podniků s 2 pracovnicemi na směně po mega 

podniky, které inzerují desítky aţ stovku ţen na směně (zdroj R-R).  
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veřejného pořádku, ohroţováním výchovy dětí a další kriminalitou… 

Obce či města (jako např. Plzeň), na jejichţ území působí pouliční a 

silniční pracovnice, se většinou snaţí vypudit tyto ţeny za hranice svého 

území pomocí uplatňování příslušné obecně závazné vyhlášky (Jeţek, 

2005, Kábrt, 2005, Mihalco, 2007).  

 

Mezi specifické a málo zmapované formy sexuální práce můţeme zahrnout 

natáčení pornofilmů a nekontaktní práce online na erotických videochatech, po telefonu 

či striptýzový tanec. Některé pracovnice se snaţí udrţet se v oblasti nekontaktní 

sexuální práce (př. tanec), nezřídka se však stává, ţe postupně začnou „slevovat ze 

svých hranic“ a začnou chodit i tzv. „na pokoj“.  

 

1.5 Klientky R-R a jejich motivace pro komerční sex 

Převaţující klientelu R-R zaujímají ţeny, které z nejrůznějších důvodů, začaly 

poskytovat placené sexuální sluţby. Klientelou však mohou být i ţeny, které 

neposkytují placené sexuální sluţby. Cílová skupina se liší dle dluhu poskytovaných 

sluţeb.
 6

   

Motivace sexuálních pracovnic je různá, společným jmenovatelem jsou však 

obvykle „rychle vydělané peníze“, coţ vyplývá ze studií (Wahab, 2004), i ze zkušeností 

R-R. Při zkoumání motivů pro vstup do sexbyznysu bývají uváděny tyto motivace 

(Malinová in Matoušek et al., 2005, Zikmundová in Klíma et al., 2007): 

 ekonomický tlak – potřeba peněz vzniklá nejrůznějšími událostmi 

(rozvod, ztráta příjmu, dluhová past, potřeba zabezpečit děti aj.); 

 touha po luxusu, orientace na materiální statky – z výzkumu 

Malinové (2006) vyplynulo, ţe značné části klientek R-R chyběla 

                                                   

6
 Cílová skupina sluţby odborného sociálního poradenství R-R zahrnuje: 1) Ţeny poskytující 

placené sexuální sluţby, včetně tanečnic, striptérek, pornohereček (tj. sexuální pracovnice), bývalé 

sexuální pracovnice. 2) Ţeny, které jsou či budou k poskytování sexuálních sluţeb donuceny ať jiţ 

přímo (nejbliţším okolím, uvedením v omyl) nebo nouzí (bezdomovkyně, drogově závislé, dívky na 

útěku atd.). 3) Ţeny, které zvaţují, zda začnou poskytovat placené sexuální sluţby. 

Cílová skupina sluţby terénního programu R-R zahrnuje: 1) Ţeny poskytující placené sexuální 

sluţby, včetně tanečnic, striptérek. 2) Sekundárně personál podniků, kde se poskytují placené 

sexuální sluţby, včetně muţů (tj. barmani/ky, provozní, manaţeři apod.). 3) Sekundárně osoby, které 

se pohybují na pouliční prostituční scéně (např. manaţeři sexuálních pracovnic).  
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v dětství citová blízkost a harmonické rodinné vztahy. Jejich potřeby 

byly uspokojovány především materiálně. Orientace na materiální statky 

jim pak zůstává i v dospělosti, jejímţ prostřednictvím si dosycují 

neuspokojené citové vztahy. Se vstupem do „velkého světa“, kdy mladá 

ţena s nejasnými cíli si začne vydělávat velké peníze, hrozí, ţe vydělané 

peníze rychle utratí za věci, které nemají trvalou hodnotu (oblečení, 

kosmetika atd.). Některé klientky si zvyknou jezdit pouze taxíkem apod. 

Ve studii Kamedyho a kolektivu (2002) je popisován tzv. windfall effect, 

tj. tendence dělit se o zdroje, které jsme získaly náhodně. Tato tendence 

je obecně závislá na míře nejistoty, se kterou se zdroje získávají a je 

vysvětlována předpokladem, ţe obdarovaný nám v případě nouze 

pomůţe (Bakalář, 2003, s. 32);  

 potřeba dobrodruţství, bavit se – prostředí některých klubů připomíná 

diskotéku, inzeráty podniků jsou psány stylem: „chceš se bavit, poznávat 

nové lidi, vydělávat velké peníze…apod. Tato potřeba můţe souviset 

s přirozeným vývojem osobnosti – adolescence, ale téţ s 

psychickými odchylkami – potřeba neustálých vzruchů, 

adrenalinu….apod.; 

 racionální úvaha přes promiskuitní chování – z výzkumu Zikmundové 

(2003a)
7
 vyplývá, ţe sexuální pracovnice jsou promiskuitnější i 

v soukromém ţivotě. Mají celoţivotně aţ třikrát více partnerů, častěji 

navazují náhodné sexuální známosti (na jednu noc).  Racionální úvahou, 

„proč si za to nevzít peníze“, a často přes doporučení kamarádky se 

dostanou do prostředí sexbyznysu. Některé ţeny se adaptují na tuto práci 

rychle, jiné mívají problémy, úzkosti a pocity viny překonávají pomocí 

návykových látek.  

 

Jako ilustraci motivu vstupu do prostituce můţe být pouţit následující příklad. 

V rozhovoru pro deník Metro (Aidomoan, 22. 2. 2010) odpověděla klientka R-R Helena 

(25 let) na otázku: „Proč se vlastně sedmnáctiletá holka rozhodne pro prostituci?“ takto: 

                                                   

7
 Výzkumný soubor byl tvořen 119 klientkami R-R, výsledky byly porovnávány se ţenami 

stejné věkové kategorie v reprezentativním vzorku populace.  
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„Dneska to vidím tak, ţe jsem byla úplně blbá. Ale byla jsem pěkná, chlapům 

jsem se líbila a věděla jsem to. Tak jsem si řekla: Proč toho nevyuţít? Pak jsem na 

diskotéce potkala holku, která se ţivila jako profesionální společnice pod jednou 

agenturou. Kdyţ jsem ji viděla, jak je oblečená a co všechno si můţe dovolit, chtěla 

jsem to také. Tak jsme se domluvily, zavedla mě do agentury a brzy jsem nastoupila jako 

společnice do klubu.“ 

 

 Uţívání návykových látek – scéna sexbyznysu je přímo spjata 

s konzumací alkoholu, kdy v popisu práce bývá lákání zákazníků ke 

konzumaci alkoholu, z čehoţ pracovnice má provizi (většinou existuje i 

dohoda s barem, který namíchá pracovnici i drink bez alkoholu, přičemţ 

zákazník platí za drink alkoholický). Debaty se vedou o tom, jaká část 

sexuálních pracovnic – uţivatelek drog jsou primárně uţivatelky drog, 

které byly nejprve závislé a začaly peníze na drogy získávat prostitucí, a  

jaká část začala drogy brát aţ po jejich vstupu do prostředí sexbyznysu 

(jak říkají některé klientky R-R, „aby se to dalo vydrţet“). Například 

v kvalitativní australské studii mapující uţívání strategií k redukci rizik u 

sexuálních pracovnic, většina respondentek, které uvedly uţívání drog 

v současnosti, či minulosti, začala brát drogy aţ po vstupu do 

sexbyznysu. Hloubkové rozhovory byly prováděny s ţenami pracujími 

na ulici, i v klubech (Pyett, Warr, 1999).   

 

V R-R v Praze se setkáváme spíš se ţenami, které začaly brát aţ po vstupu do 

sexbyznysu. Uţívání drog se objevuje ve všech pracovních prostředích sexbyznysu 

(nejen na ulici, ale i v klubech, privátech aj.). Některé studie potvrzují častější uţívání 

drog u ţen, které pracují na ulici, neţ u ţen pracujících v indoor sluţbách (May, Hunter, 

2006). U ţen pracujících na ulici častěji vidíme nejrizikovější formy aplikace, a to 

nitroţilní uţívání neţ u ţen pracujících v klubech. V indoor podnicích jsou drogy více 

skryté, je to jakési tabu, o kterém se moc nemluví. Je to dáno tím, ţe některé podniky 

nestojí o to, aby zde pracovaly uţivatelky drog, a ţeny se tuto skutečnost snaţí utajit. 

Jiné podniky nemají taková pravidla, uţivatelky drog jsou leckdy ochotnější přistoupit 

na rizikové praktiky a přináší tak podniku peníze.  

Lze říci, ţe druhy uţívaných drog souvisí s prostředím, kde ţena pracuje. 

Příkladem můţe být kokain, který je stále ještě povaţován za „luxusnější“ drogu a jeho 
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uţívání se vyskytuje spíše v podnicích neţ na ulici, kde spíše dominuje levnější pervitin 

či opiáty.  

Příkladem můţe být zkušenost výše zmíněné klientky Heleny, která poskytla 

rozhovor do deníku Metro (Aidomoan, 22. 2. 2010). Odpověděla na otázku: „Jak je 

moţné, ţe holka z luxusního podniku skončí ve Skořepce na ulici?“ takto: 

„To je snadné. Ani nevíte jak, a uţ šlapete chodník. Také jsem si myslela, ţe se 

mi to nemůţe stát, a jsem tu. Kdyţ jsem byla ještě v klubu, tak jsem vydělávala velké 

peníze. Chtěla jsem si koupit byt, auto, takové ty naivní plány. Místo toho jsem všechny 

peníze totálně projela, nemám vlastně nic. Zbyly mi akorát nějaké hadry a pár cetek, 

zbytek jsem probendila. S bohatými klienty jsem se naučila brát koks a ten leze do 

peněz. Takţe jsem začala obstojně smaţit, kdyţ nebylo na koks, tak jsem dala perník, a 

uţ jsem v tom jela. Také proto mě z klubu vyhodili, feťačky tam totiţ nechtějí.“ 

 

 Proţité násilí, sexuální zneuţití či znásilnění – sexuální zneuţívání 

v dětství bývá povaţováno za jeden z faktorů, které mají vliv na vstup do 

prostituce (Potterat et al, 1998). Z výzkumu Zikmundové (2003a) 

vyplynulo, ţe sexuální pracovnice často uváděly zkušenosti se sexuálním 

násilím v soukromém ţivotě. Ve srovnání s běţnou populací byly 

významně častěji sexuálně zneuţívány do věku 15 let (21,1% 

respondentek). Významně častěji oproti běţné populaci téţ uváděly 

zkušenost se znásilněním. V soukromém ţivotě uvedlo přinucení 

k pohlavnímu styku 34 respondentek (tj. 28,6 % souboru). V rámci práce 

v sexbyznysu bylo znásilněno 21 respondentek (17,6 %). V ranější studii 

Malinové a Paláčka (1991) 33 % z 364 dotazovaných sexuálních 

pracovnic uvedlo, ţe byly někdy znásilněny ať uţ v rodině nebo při 

výkonu povolání.  

 Z realizovaných studií (Kinnell, 2008) vyplývá, ţe během práce 

v sexbyznysu mají sexuální pracovnice vyšší pravděpodobnost, ţe se 

stanou obětí násilí, oloupení oproti ţenám, které se v tomto prostředí 

nepohybují. Socioloţka O´Connell Davidson (1998) poukazuje, ţe díky 

přítomnému násilí, není moţné povaţovat sexuální práci za běţné 

zaměstnání. Poukazuje na moţná nebezpečí téţ u jiných profesí, kde jsou 

ţeny o samotě s muţi (př. realitní agenti), které však nejsou zatíţeny 
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stigmatem, jako je tomu u sexuální práce. Právě stigma dává agresorovi 

moţnost ospravedlnit si své jednání. 

 

1.6 Ţivotní dráha  

Chaloupková (2009) cituje Alana (1989), dle kterého můţe být ţivotní dráha 

jedince vymezena jako řetězec úzce propojených událostí nebo stavů v různých 

oblastech ţivota, které člověk zaţívá od narození do smrti. Zkoumány přitom mohou 

být jednotlivé oblasti ţivota, jakou jsou např. pracovní, vzdělávací, rodinná, partnerská 

dráha.  

Termín ţivotní dráha se i významově ztotoţňuje s pojmem kariéra. Z pohledu 

psychologie můţeme ţivotní dráhu chápat v kontextu zvládání vývojových úkolů a 

krizí.  

V spojitosti s tématem prostituce můţeme identifikovat významné momenty: 

faktory a rozhodnutí vedoucí ke vstupu do sexbyznysu, adaptace na prostředí 

sexbyznysu, faktory a rozhodnutí vedoucí k odchodu ze sexbyznysu. Dle Sanders 

(2007) je málo výzkumů, které by se zaměřovaly na faktory vedoucí k odchodu ze 

sexbyznysu, zejména pak u ţen pracujících v indoor formách prostituce. Ve výzkumné 

části diplomové práce se podrobněji zaměřím na mapování ţivotní dráhy bývalých 

klientek R-R, především z hlediska jejich osobní, rodinné a pracovní dráhy.  

Dle sociologa Graham Scamblera (2007) nemohou být sexuální pracovnice 

popisovány jako homogenní skupina. Motivace ţen pro vstup do sexbyznysu a přístup 

k jejich práci je různorodý, pohybuje se na škále od donucení k prostituci aţ po vědomé 

rozhodnutí. Pro ilustraci různorodosti motivů vytvořil typologii kariér v sexbyznysu, 

které by se daly přeloţit takto: 

 vynucená (z angl. Coerced) – zahrnuje situace donucení k prostituci 

dalšími osobami, obchodování s lidmi; 

 předurčená (z angl. Destined) – vliv rodiny, vrstevníků (příkladem můţe 

být dle našich zkušeností doporučení kamarádky, která jiţ v sexbyznysu 

pracuje); 

 nouzové řešení (z angl. Survivors) – drogově závislé, matky 

samoţivitelky, ţeny s dluhy k zajištění existence; 

 práce (z angl. Workers) – v kontextu stálé práce; 
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 příležitostná práce na omezenou dobu (z angl. Opportunists) – 

v kontextu plánu vydělat si na určitou věc (např. pořídit si auto) ;  

 bohémská (z angl. Bohemians) – nahodilé působení v sexbyznysu, které 

není zaloţené na nutné potřebě financí. Můţe se jednat o ţeny, které 

vyhledávají vzrušení, neobvyklé záţitky apod. 

Typologie je prostupná a sexuální pracovnice se můţe přesouvat z jedné kariéry 

do druhé (např. od příleţitostné práce k hlavnímu zdroji příjmů).  

Kariéra v sexbyznysu je většinou věkově omezena. Podniky nejčastěji poptávají 

ţeny ve věku 18 – 35 let. Délkou práce v sexbyznysu se zabýval Potterat, Woodhouse, 

Muth a Muth (1990). Jejich výzkum zahrnoval sledování sexuálních pracovnic 

z různých oblastí sexbyznysu v období od roku 1970 do roku 1988 ve státě Colorado. 

Identifikovali tři typy kariéry v sexbyznysu z hlediska jejich délky: 

 „Nahodilá“ - pouze několik dnů či týdnů v roce; 

 „Krátkodobá“ - přerušovaně týdny či měsíce v roce; 

 „Dlouhodobá“ – několik let (včetně přestávek), s průměrnou délkou 

kariéry 4-5 let.  

Ve výzkumu pracovních podmínek klientek R-R pracujících v praţských 

sexklubech (Poláková, 2008) byly respondentky rozčleněny z hlediska jejich délky 

práce v sexbyznysu do následujících kategorií: 

 méně neţ 1 rok pracovalo 8 respondentek (19,1 %); 

 1 – 2 roky pracovalo 13 respondentek (31 %); 

 více jak 2 roky pracovalo 16 respondentek (38,1 %).  

 Nejkratší doba působení v sexbyznysu byla 1 měsíc, nejdelší doba činila 7 let. 

Zároveň byla prokázána souvislost, a to ve formě přímé úměry, mezi délkou působení 

na pracovišti a délkou práce v sexbyznysu.  

Co se týká frekvence práce v sexbyznysu, většina respondentek pracovala 

pravidelně a komerční sex pro ně představoval patrně hlavní zdroj příjmů. Necelá ½  

respondentek uvedla, ţe pracuje 2 aţ 3 krát týdně (19, tj. 45,2 %). Následovala necelá 

1/3 pracovnic, které pracovaly téměř denně (12, tj. 28,6 %). Okrajová část respondentek 

uvedla, ţe pracuje epizodicky (tj. 4).   

Co se týká plánů respondentek ohledně jejich délky setrvání v sexbyznysu, 

většina dotazovaných (tj. 26, 66,6 %) uvedla nějaké časové rozmezí, jak dlouho chtějí 

pracovat v sexbyznysu. Jejich plány se pohybovaly v rozmezí do 1 roku (9 
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respondentek), 1-2 roky (10 respondentek) a více jak 2 roky (6 respondentek). 

Významnou skupinu ţen však tvořily i ty, které uvedly, ţe neví, jak dlouho chtějí 

setrvat v sexbyznysu (13, tj. 33,3 %).  

Výzkumy věnované problematice prostituce se doposud jen okrajově věnovaly 

problematice motivů pro odchod ze sexbyznysu a celkově procesu, jak odchod ze 

sexbyznysu probíhá. Britská socioloţka Teela Sanders (2007) si v kvalitativní studii 15 

pouličních pracovnic a 15 pracovnic pracujících v tzv. indoor sluţbách všímá motivů, 

které vedly k odchodu ţen ze sexbyznysu a rozdílů mezi pracovnicemi z outdoor a 

indoor sluţeb. Ze studie vyplynuly 4 typy cest ze sexbyznysu (viz níţe).  

Odchod zaloţený na vzniku nějaké události („Reactionary routes out“) – 

můţe být vyjádřen větou: „pokud něco neudělám, skončím mrtvá“.  Impulsem 

k odchodu ze sexbyznysu byly situace spojené s násilím v sexbyznysu, onemocnění, 

těhotenství, odebrání dětí z péče, uvěznění, nový partnerský vztah. Tento typ odchodu 

je charakteristický určitou urgencí, vznikl neplánovaně.  

Odchod zaloţený na postupném plánování („Gradual planning“) – můţe být 

vyjádřen větou: „nechci tuto práci dělat věčně“, a postupným uvaţováním, co jiného 

dále dělat. Pro skupinu ţen pracujících na ulici to znamenalo zejména postupné 

sniţování počtu klientů a frekvence práce na ulici, absolvování léčby drogové závislosti. 

Důleţitým momentem bylo získání vhodného ubytování, vymanění se z prostředí ulice, 

znovuobnovení vztahů s rodinou, dětmi či vytvoření sítě nových vztahů. Dále další 

vzdělávání, získání práce, dobrovolnictví. Při jejich odchodu vyuţívaly častěji pomoci 

různých sluţeb a programů neţ ţeny pracující v indoor formách. Pro ţeny pracující 

v indoor sluţbách se jednalo zejména o finanční plánování a zabezpečení se formou 

úspor. Hledaly pomoc spíše u finančních poradců. Vadilo jim, ţe jejich činnost není 

legalizovaná v tom smyslu, ţe neposkytuje výhody plynoucí z běţného zaměstnání 

(odvody na pojistné a následné zabezpečení na stáří). Spouštěčem pro odchod byly také 

nevhodné pracovní podmínky, potíţe s vyděláním peněz, ostrá konkurence apod. 

Pracovnice Charlie doporučovala vydělané peníze ze sexbyznysu rozdělit na tři 

účty: jeden účet uţívat na běţné výdaje, nákupy a splácení účtů. Druhý účet uţívat pro 

případ nákladnějších výdajů – auto, školné dětí, šperky aj., a na třetí účet peníze pouze 

ukládat a spořit pro případ odchodu ze sexbyznysu. 
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Cesta ze sexbyznysu označená jako „přirozený vývoj“ („Natural“ 

progression) je vyjádřena větou: „myslím, ţe uţ je na čase to zabalit“8
, a chutí změnit 

ţivotní styl. Pro ţeny pracující na ulici byla impulsem únava z neustálého chaotického 

ţivotního stylu, násilí, drog a neúspěšných léčeb závislosti, koloběhu shánění peněz na 

drogy atd. U ţen pracujících v indoor sluţbách hrál roli především věk a klesající 

poptávka po starších ţenách, ambice začít dělat jinou práci po určité době práce 

v sexbyznysu.  

„Yo-yoing“ (česky bychom mohli pouţít výraz jo-jo efekt) – tento způsob 

zahrnoval opakované odchody a návraty do sexbyznysu, které uváděly pracovnice 

outdoor i indoor sluţeb. Ţeny pracující na ulici uváděly faktory, které je vtahovaly 

zpátky do sexbyznysu: nutnost vydělat peníze na drogy, a na zaplacení pokut udělených 

za přestupky – lákání klientů. Indoor pracovnice si dávaly pauzu od sexbyznysu, aby si 

odpočinuly od psychicky náročné práce a nevhodných pracovních podmínek (ţádná 

dovolená, ţádný limit zákazníků za směnu, dlouhé směny apod.). Obvykle začaly 

pracovat v nekvalifikované práci, která jim neposkytovala výdělek k uspokojení jejich 

standardu a protoţe neměly našetřeno, vracely se zpět do sexbyznysu. 

Sanders (2007) se dále zabývá i tím, jak se zařazují bývalé sexuální pracovnice 

do společnosti. Domnívá se, ţe z „deviantní kariéry“ se pracovnice uchylují ke 

konformnímu ţivotnímu stylu. Jako zásadní překáţku k cestě ke konformitě vnímá 

především kriminalizaci sexuálních pracovnic (pokutování, záznamy v rejstříku trestů), 

které vytváří problémy při získání jiné práce atd. 

 

1.7 Tzv. třetí strana 

Třetí stranou v oblasti sexbyznysu se rozumí ti, kteří nějakým způsobem 

profitují z prostituce (vyjma samotné sexuální pracovnice a zákazníka). Můţeme sem 

zahrnout management podniků, ať uţ v podobě majitelů, manaţerů, provozních či 

dalších osob, např. taxikářů atd. Zároveň se rozlišuje, zda se jedná o manaţery, kteří 

zajišťují a vytváří podmínky pro chod sexbyznysu, ale nevměšují se přímo do kontraktu 

mezi sexuální pracovnicí a zákazníkem, či tzv. „kontrolory“ (z angl. Controller), kteří 

v podstatě určují, co má sexuální pracovnice dělat. Dle slovníku uţívaného sítí Tampep  

                                                   

8
 Z angl. „I think my time is up now.“ 
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(Munk, 2009) se doporučuje uţívat spíše slova „controller“, namísto původního „pimp“ 

(pasák).  

Dále se uţívá termínu „gatekeeper“. Jedná se o osoby, které hlídají vstup do 

sexklubu (jejich pozice by se dala nazvat jako ostraha, uvaděči či vyhazovači). Terénní 

tým, který se snaţí dostat k cílové skupině sexuálních pracovnic, musí u nich vzbudit 

důvěru, aby byl vůbec vpuštěn do podniku a mohl nabídnout sluţby.   

 

1.8 Zákazník 

Osoba, která si kupuje sexuální sluţby. Stejně tak jako skupina sexuálních 

pracovnic, jsou zákazníci různorodou skupinou. Odlišují se především různorodostí 

motivace pro vyhledávání sexuálních pracovnic, poţadavky na sexuální aktivity a jejich 

statusem. Naopak společné je to, ţe se většinou jedná o muţe, dospělé a zaměstnané 

(Monto, 2004). V rámci pilotní studie zaměřené na zákazníky sexuálních sluţeb ve 

dvou příhraničních regionech byla mimo jiné zkoumána i motivace zákazníků a jejich 

frekvence vyuţívání placených sexuálních sluţeb. Typologii zákazníků ze zkušeností R-

R, o.s. a Jana, o.s. představují (Hulíková, Kocourek, 2005): 

 „experimentátoři“- náhodní zákazníci, kdokoliv, lidé s partou apod.; 

 „surfaři“ – projdou několik podniků nebo ulic, aniţ by si vybrali, ale 

mají přehled; 

 „konzumenti“- vyuţívají placených sexuálních sluţeb. Jde většinou o 

ţenaté, resp. zadané, kteří jsou dočasně bez sexuální partnerky;  

 „poţitkáři“ – chtějí si uţít, orientovaní na vlastní potřeby, návštěva 

podniků je součástí jejich ţivotního stylu;  

 „spasitelé a zamilovaní“ – mají ochranitelské a pečovatelské sklony, 

vrací se k jedné klientce; 

 „úchylní muţi či outsideři“ – v běţném ţivotě nenachází uspokojení 

pro své deviace, sexuálně neúspěšní, neatraktivní muţi.  

Zákazníci bývají nahlíţeni z různých perspektiv. Bývá na ně pohlíţeno jako na 

„muţe jako kaţdé jiné“, kteří se výrazně neodlišují od muţů, kteří nevyuţívají 

placených sluţeb, ale i jako na „sexuální predátory“ či pachatele (diskurz potřebnosti 

postihu zákazníků za nákup sexuálních sluţeb), a to zejména radikálními feministkami 
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(Monto, 2004, Weitzer, 2005b). Obecně bývají zmiňováni jako ti, kdo přispívají 

k obchodování s lidmi díky jejich poptávce (Hulíková, Kocourek, 2005).   

Zatímco u sexuálních pracovnic jejich skutečný souhlas s tím, ţe pracují 

v sexbyznysu, bývá relativizován, u zákazníků lze předpokládat, ţe vyhledání 

komerčního sexu je jejich rozhodnutím (Monto, 2004).  

Podrobněji se budu zabývat zákazníky v kapitole zaměřené na násilí páchané na 

sexuálních pracovnicích. Zákazníci by však neměli být vnímáni jen jako osoby, které 

mohou být potenciálně nebezpečné pro sexuální pracovnice. Tím dochází k rozvíjení 

stigmatu zákazníka jako osoby, která má násilné sklony, potřebu ovládat jiné apod. 

Pozitivní přínos zákazníků bývá uváděn např. u moţnosti identifikace osob 

obchodovaných, resp. nucených k prostituci a informování o těchto osobách obvykle na 

telefonní linku a email nevládních institucí, které se zajímají problematikou 

obchodování a vykořisťování. Informace k zákazníkům bývají mířeny především 

prostřednictvím kampaní a internetu. V České republice proběhla ojedinělá kampaň 

zaměřená na informování zákazníků o problematice obchodování s lidmi „Řekni to za 

ní“ v roce 2007
9
. Současným trendem některých zemí (např. Švédsko, Skotsko) je však 

zejména zaměření na kriminalizaci zákazníků, tedy poptávky s cílem poukázat na 

nepřijatelnost kupování sexuálních sluţeb, vykořisťování a obchodování se ţenami a 

celkově tedy sniţovat i nabídku sexuálních sluţeb (Brown, 2009, 

www.endprostitutionnow.org, thetruthisntsexy.com).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   

9
 Kampaň probíhala ve spolupráci organizací Mezinárodní organizace pro migraci, La strada 

Česká republika, o.p.s a Arcidiézní charita Praha - projekt Magdala. Více na: www.rekni-to.cz. 

http://www.endprostitutionnow.org/
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2 Specifika prostituce/sexuální práce 

Ringdal (2000) označil prostituci v titulu své knihy za nejtěţší povolání na světě. 

Diskutabilní je pro mnohé označení prostituce za „práci“ či „profesi“. Jak jiţ bylo 

naznačeno v uţívaných pojmech, stojí proti sobě dva základní pohledy. Prostituce jako 

druh práce, která můţe být i otázkou volby a prostituce jako projev násilí na ţenách, 

která není a nemůţe být volbou, ale vzniká pod tlakem okolností.   

V souvislosti s prostitucí se často hovoří o rizicích, která jsou s ní spojena. 

Prostituce bývá označována za sociálně negativní či patologický jev. Je nahlíţena často 

z pohledu škod společnosti (daňové úniky, porušování veřejného pořádku, přenos 

pohlavních infekcí aj.). Méně se jiţ hovoří o individuálním významu a proţívání 

z pohledu zúčastněných. Dle Wahab (2004) chybí kvalitativní studie, které by se 

zaměřovaly na vnímání a porozumění, jak ţijí sexuální pracovnice z jejich pohledu.   

Méně často se téţ hovoří o výhodách práce v sexbyznysu. Dle kvalitativního 

výzkumu Wahab (2004) respondentky uváděly: 

 moţnost rychle vydělat peníze; 

 flexibilita („Chci práci, kde můţu odejít, kdyţ chci.“); 

 bezpečí („Je to bezpečnější neţ prodej drog, loupeţe a krádeţe.“);  

 pracovní prostředí (moţnost být součástí ţenského kolektivu).  

Jednou z otázek telefonického šetření bylo i zjišťování, jaká pozitiva vidí 

respondentky na práci v sexbyznysu. Podrobněji se budu věnovat této otázce v kapitole 

Ţivotní dráha bývalých klientek R-R.  

V této kapitole se zaměřím na identifikaci a základních popis úskalí neboli rizik 

spojených s prací v sexbyznysu. Bylo by zajímavé podrobněji zjišťovat, jaká rizika 

vnímají samotné sexuální pracovnice při své práci. Součástí telefonického šetření byla i 

otázka na mapování negativních aspektů práce v sexbyznysu z pohledu bývalých 

klientek R-R.  

 

2.1 Zdravotní úskalí 

Jsou asi nejčastěji spojována a zmiňována v souvislosti s prostitucí, a to zejména 

přenos pohlavně přenosných infekcí. V souvislosti s komerčním sexem často převládá 
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představa, ţe sexuální pracovnice šíří pohlavní nemoci. Zejména obecná veřejnost 

většinou vnímá prostitutky jako zdroje nákazy. Sexuální pracovnice si obvykle 

uvědomují rizika nákazy pohlavními nemoci a v práci se chrání pouţíváním kondomů a 

lubrikačních gelů. Samozřejmě záleţí na profesionalitě pracovnice, nastavených 

hranicích, sebevědomí, její potřebě vydělat peníze, a tudíţ ochotě přistoupit na 

nechráněný styk. Dle příručky SWANU zaměřené na vzdělávání médií v oblasti 

sexuální práce  (Crago, Radic, 2008) jsou sexuální pracovníci často více vzdělaní 

v oblasti sexuálního zdraví – a častěji provozují bezpečný sex – neţ všeobecná 

populace. Často vzdělávají své klienty v oblasti sexuálního zdraví a měli by být 

mobilizováni, ne démonizováni, v boji proti HIV/AIDS. 

Mezi zdravotní problémy ţen v prostituci bývají uváděny (Pheterson, 1996 in 

Farley, 2004): 

vyčerpání, častá virová onemocnění, pohlavně přenosné infekce, vaginální 

infekce, bolesti zad, nespavost, deprese, bolesti hlavy, bolesti zubů, poruchy příjmu 

potravy.  

Dle Parriott (1994) jsou sexuální pracovnice více ohroţené vznikem rakoviny 

děloţního čípku. Mezi dva základní ohroţující faktory pro vznik této rakoviny bývá 

uváděno: brzké zahájení sexuálního ţivota a celkový počet sexuálních partnerů. 

Z psychických potíţí bývá uváděna posttraumatická stresová porucha. Dle 

výzkumu Farley et al. v 9 zemích (2003) se běţně vyskytuje v populaci prostitutek. Z  

výzkumu vyplývá, ţe 68 % prostitutek vykazovalo znaky posttraumatické stresové 

poruchy. Dle Kohoutka tato porucha vzniká u disponovaných osob jako opoţděná 

odezva či reakce na extrémně intenzivní psychotraumatickou stresovou událost (např. 

povodeň, havárii), rozvíjí se do 6 měsíců od stresující události a projevuje se např.  

znovuproţíváním stresového záţitku, sklonem k panickým, úlekovým či agresivním 

reakcím, otupělou afektivitou, sociálním odcizením, poruchami spánku (ABZ slovník).  

Farley (2004) dále uvádí tzv. traumatické poškození mozku, které se vyskytuje 

u ţen, které jsou opakovaně bity do hlavy, kopány, škrceny apod. Dokládá to na studii 

kanadských prostitutek, kdy polovina ze souboru zaţila útoky, při kterých ztratily 

vědomí. Problémy těchto ţen zahrnovaly: potíţe se soustředěním, poruchy paměti, 

bolesti hlavy, zrakové potíţe, závratě, problémy s rovnováhou, sluchové potíţe aj. 

 Výzkumy Farley kritizuje Weitzer (2005b), který napadá validitu získaných 

výsledků, konstrukci výzkumného vzorku a upozorňuje na ideologické zaměření Farley, 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/reakce
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/extremni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/intenzivni-intenzivni-intensivni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/havarie
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/panicky
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/agresivni-agresivni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/reakce
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
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která vnímá prostituci jako instituci, která systematicky poškozuje ţeny a prohlubuje 

nerovnost pohlaví (Farley, 2004).   

Mezi další zdravotní potíţe bývají uváděny sexuální poruchy. Z výzkumu 

Zikmundové (2003b) vyplývá, ţe respondentky (klientky R-R) měly v anamnéze více 

sexuálních poruch (50,6 %) neţ ţeny v obecné populaci (18,8 %). Častěji také 

podstoupily interupci (25,6 % respondentek, oproti 11,8 % ţen v populaci) a prodělaly 

samovolný potrat (18,8 %, oproti 6,7 % ţen z obecné populace). Vysoká míra 

interrupcí souvisí s nedostatečnou ochranou před otěhotněním v soukromých vztazích, 

kdy většina respondentek spoléhala na metodu přerušované souloţe (68 %). Hormonální 

antikoncepci uţívalo 29 % respondentek.  

Sexuální poruchy můţou souviset s měnícím se pohledem na muţe, kteří můţou 

být vnímáni jen jako zákazníci, s problémy v partnerských vztazích, kdy například ţena 

tají svou profesi, zaţívá pocity viny apod. 

 

2.2 Sociální úskalí 

V souvislosti s prostitucí se hovoří o stigmatu. Uţívá se i termínu tzv. „whore 

stigma“
10

, které vychází z myšlenky, ţe hodnota ţeny se odvíjí od jejího sexuálního 

chování. Prostitutky jsou nahlíţeny jako špatné ţeny, které se chovají nemorálně 

(Tailor, nedatováno). Předsudky společnosti vůči prostitutkám se mohou týkat 

představy, ţe všechny tyto osoby pocházejí z dysfunkčních rodin, jsou závislé na 

alkoholu či jiných drogách, šíří pohlavně přenosné infekce (dále jen PPI), ţe je práce 

baví, jinak by jí nedělaly aj.  

Prostituce není povaţována za práci (v současné době ani legislativní úpravou, 

ani většinovou společností). Osoby, které pracují v sexbyznysu, většinou jejich činnost 

tají, i kdyţ nemusí to být pravidlem. Někdy je práce v sexbyznysu výsledkem dohody 

širší rodiny. Pokud se dotyčná osoba snaţí práci v sexbyznysu utajit, můţe se ocitnout 

v sociální izolaci, ztrácí své dosavadní přátele apod. Problémy mohou nastat i při 

odchodu ze sexbyznysu a hledání nové práce. Špatně se jí vysvětluje mezera 

v ţivotopise. Platí, ţe čím déle ţena setrvává v sexbyznysu, tím hůře se jí odchází a 

zvyká si na jiný pracovní reţim.   

 

                                                   

10
 Whore stigma = stigma „děvky“.  
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2.3 Právní úskalí 

Souvisí především s neukotveností prostituce v právním řádu ČR. Dle současné 

legislativy není prostituce ani povolena, ani zakázána. Samotné osoby, které poskytují 

placené sexuální sluţby, nemohou být za tuto činnost trestně postiţeny, v určitých 

případech se dopouštějí přestupku. Trestně postiţitelné jsou doprovodné jevy, které se 

souvisí s prostitucí, jako jsou například kuplířství, obchodování s lidmi, omezování 

osobní svobody, daňové úniky (OPK MVČR, 1999). 

Právní vakuum způsobuje nejistotu na obou stranách – u sexuálních pracovnic i 

u provozovatelů sexpodniků. Sexuální pracovnice někdy ani neví, jak je prostituce 

upravena, zda mohou být nějak stíhány či pokutovány za jejich činnost. Provozovatelé 

podniků s nabídkou sexuálních sluţeb se snaţí ustanovení o kuplířství obcházet různými 

opatřeními, jakou jsou například pronajímání pokojů sexuálním pracovnicím, jejich 

zaměstnáváním na pozici barmanky, tanečnice apod. Setkáváme se i s tím, ţe 

pracovnice odevzdává podniku určitou částku měsíčně (př. 4000 Kč), kterou za ní 

podnik odvádí (prý hradí daně a pojištění). Z výzkumu pracovních podmínek 

v praţských sexklubech (Poláková, 2008) vyplynulo, ţe z 19 respondentek (45,2 %), 

které měly uzavřenu nějakou smlouvu s vedením podniku, pouze 4 věděly, jaký typ 

smlouvy podepsaly a uvedly její název.  

 

2.3.1 Obecně závazné vyhlášky proti prostituci 

Obcím je dána pravomoc pomocí obecně závazných vyhlášek upravit si nabízení 

a poskytování placeného sexu na jejich území. Nálezem ústavního soudu z 8. 3. 2007 

mají moţnost plošně zakázat prostituci nabízenou a vykonávanou na veřejnosti. Ústavní 

soud shledal tuto činnost natolik v rozporu s dobrými mravy a narušující veřejný 

pořádek, ţe umoţnil obcím tzv. „plošný zákaz“ (sp. zn. Pl. ÚS 69/04). Obecní vyhlášky 

„proti pouliční prostituci“ uplatňují např. Praha, Plzeň, Dubí aj. Zde se osoby, které 

nabízejí a poskytují sexuální sluţby na veřejnosti, dopouštějí přestupku, za který jim 

můţe být uloţena bloková pokuta na místě (v Praze to bývá obvykle 500 – 1000 Kč), či 

je vypsána sloţenka. Případně, pokud osoba nesouhlasí s přestupkem, je věc řešena ve 

správním řízení. Jako velmi problematické při uplatňování těchto vyhlášek se jeví 

dokazování – policie by měla prokázat, ţe došlo ke spáchání přestupku (nabízení 

sexuálních sluţeb za úplatu). Ţena můţe říci, ţe na ulici na někoho čeká či se prochází. 

Ve velice zranitelném postavení jsou ţeny, které pracují zejména pro své „manaţery“, 



 29 

neumí se bránit, neznají svá práva, například, ţe mohou nesouhlasit se spácháním 

přestupku. Někdy z obav z policie zaplatí pokutu na místě, a musí se pak hodně 

„snaţit“, aby vydělaly potřebné peníze. V důsledku se tedy mohou chovat rizikověji. 

Většina z udělených pokut však zůstává nezaplacena (Zimmelová, 13. 8. 2009).  

2.3.1.1 Důsledky represivních obecních vyhlášek 

Uplatňování vyhlášek většinou nevyţene pouliční pracovnice z ulice, jak by si to 

tvůrci přáli. Pracovnice na ulici zůstávají, někdy se přesunou do jiných oblastí v rámci 

stejného města nebo se přesunou za hranice města do oblastí, které jsou pro ně více 

rizikové z hlediska případného násilí (vyloučené neobydlené lokality, lesíky), příp. 

migrují do jiných měst. Při uplatňování represivní legislativy se i výrazně zkracuje doba 

na vyjednávání se zákazníkem o poskytnuté sluţby před nástupem do vozu vzhledem 

k obavám z přistiţení policií. Represivní legislativa můţe vést i k větší latenci 

viktimizace sexuálních pracovnic, které se obávají oznámit případnou trestnou činnost 

(násilí, krádeţe atd.).  

Některé obce (např. Chomutov, České Velenice) se kromě postihu pouličních 

pracovnic zároveň zaměřily na sniţování nebo spíše odrazování poptávky po sexuálních 

sluţbách, a to prostřednictvím natáčení zákazníků, zveřejňování automobilů zákazníků 

s rozmazanou státní poznávací značkou, zasíláním dopisů do trvalého bydliště s výzvou 

k dostavení se k přestupkové komisi (Černý, Holeček, 30. 10. 2008, Zimmelová, 13. 8. 

2009).  

 

2.3.2 Regulace prostituce zákonem 

V České republice se jiţ od roku 1994 střídavě objevují snahy prostituci právně 

upravit. Navrhované úpravy se snaţí prostituci regulovat, tedy vymezit podmínky pro 

legální výkon prostituce a postihovat nelegální vykonávání (MVČR, 2005, ZHMP, 

2010). Poslední návrh Zákona o regulaci prostituce vytvořila Rada hlavního města 

Prahy a byl schválen Zastupitelstvem Prahy v září 2010 (Herget, Presová, 16. 9. 2010).  

2.3.2.1 Hlavní charakteristiky Zákona o regulaci prostituce (ZHMP, 2010) 

Nabízení a vykonávání prostituce je klasifikováno jako podnikání na základě 

jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů dle obchodního 

zákoníku. Prostituce by nemohla být vykonávána v zaměstnaneckém poměru.  
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Podmínky legálního výkonu prostituce zahrnují mimo jiné registraci na obecním 

úřadě s rozšířenou působností (dále jen úřad) v místě, kde chce ţadatel poskytovat 

komerční sexuální sluţby. Ţadatel na základě splnění určitých podmínek (př. předloţení 

posudku o zdravotní způsobilosti) získá oprávnění k provozování prostituce. Oprávnění 

by mělo platit pouze na území obce, která ho vydala, coţ se vzhledem k časté migraci 

sexuálních pracovnic můţe jevit jako velice komplikované. Oprávnění má platnost 1 

roku. Úřad prodlouţí na ţádost platnost oprávnění, a to i opakovaně po splnění 

podmínek nutných k získání oprávnění. 

Prostituce dle navrhovaného zákona by mohla být vykonávána pouze 

v zařízeních určených k vykonávání prostituce (dále jen zařízení), které by získaly 

k tomuto účelu povolení od rady obce a zaplatily by obci poplatek. Tato zařízení by se 

nesměla vyskytovat v blízkosti (tj. do 150 metrů) školských zařízení, církevních budov, 

státních institucí apod. Prostituce by téţ mohla být vykonávána v obydlí zákazníka. Na 

veřejných prostranstvích by prostituce mohla být nabízena pouze v případě, pokud by 

obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky vymezila místa k tomuto účelu určená. 

V jiných případech je nabízení prostituce na veřejnosti plošně zakázáno.   

Návrh zákona stanovuje ještě mnoho dalších povinností jak pro osoby vlastnící 

oprávnění k vykonávání prostituce (př. povinné zdravotní prohlídky na pohlavní 

choroby), tak pro provozovatele zařízení (př. vést evidenci osob vykonávajících 

prostituci), lékaře vydávající zdravotní posudky, obecní úřad atd. 

Porušení povinností vymezených v zákoně je kvalifikováno jako přestupek. Za 

spáchání přestupku lze uloţit pokutu osobám provozujícím prostituci do 50 000 Kč, 

provozovatelům zařízení pro výkon prostituce do 2 000 000 Kč. Přestupek mohou 

spáchat i zákazníci, kteří vyuţijí prostituce na místech nebo v době, kde a kdy je to 

zakázáno nebo mimo místa, kde je drţitel oprávnění k provozování prostituce oprávněn 

(pokuta do 15000 Kč). Zákazníci, kteří vyuţívají sluţeb osoby bez oprávnění, postiţeni 

být nemohou. Za opakované páchání přestupků osobami nabízejícími či vykonávajícími 

prostituci bez platného oprávnění návrh zákona počítá v rámci novely trestního zákona 

se zavedením trestnosti recidivy přestupku, a to v podobě zavedení trestného činu 

nedovoleného vykonávání prostituce. 
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2.3.3 Postoje sexuálních pracovnic k návrhu zákona o regulaci 

prostituce  

Malinová (2011a) iniciovala na toto téma výzkumné šetření „O nás, ale s námi“, 

které bylo realizováno v období září – říjen 2010 v 7 krajích České republiky. 

Dotazovanými byly klientky R-R, které byly oslovovány v poradenských centrech 

v Praze a Brně a rovněţ během terénní práce regionálními týmy
11

. Nástrojem sběru dat 

byl dotazník obsahující převáţně uzavřené otázky, ale i s volnou odpovědí. Výzkumný 

soubor tvořilo 162 sexuálních pracovnic.  

V rámci šetření byly sledovány: 

 postoje sexuálních pracovnic k jednotlivým paragrafům zákona o 

regulaci prostituce (dále jen „zákon“), které se jich přímo dotýkají,  

 charakteristiky respondentek z hlediska věku, rodinného stavu, dětí, 

místa pracoviště aj.,  

 rozdíly v postojích respondentek z hlediska regionů a charakteristik 

respondentek (věk, rodinný stav aj.). 

Nadstavbu výzkumu tvořilo šetření mezi novináři
12

, kteří odhadovali, jak 

sexuální pracovnice na jednotlivé otázky z výzkumu odpoví. Právě média hrají klíčovou 

úlohu v prezentaci tématu prostituce a pomáhají dotvářet pohled širší veřejnosti.   

2.3.3.1 Výsledky šetření 

Většina respondentek nesouhlasila se základním aspektem zákona, a 

to vyţadováním oprávnění k provozování prostituce (66,6 %). Největším problémem 

bylo pro dotazované vystoupení z anonymity. Utajení prostituce a obavy z prozrazení 

se objevovaly v komentářích například: 

„Oprávnění je problém, protoţe co vědí tři, vědí všichni. Věřím, ţe časem se to 

provalí, uţ devět let to tajím a nepřivádím rodinu do hanby.“ 

„Určitá regulace a přehled o situaci je potřeba, výborná je práce anonymních 

neziskových center, jen si neumím představit, ţe slečny budou chtít být někde oficiálně 

registrovány, protoţe většina dělá tuto práci tajně, budou se bát prozrazení – třeba i 

v budoucnu, aţ s touto prací skončí.“ 

                                                   

11
 České Budějovice, Liberec, Ostrava, Teplice, Vysočina, Ústecko. 

12
 Jednalo se o zástupce médií, kteří se zúčastnili 3. 11. 2010 „workshopu pro novináře“ 

pořádaného R-R pod záštitou organizace SWAN. Dotazník vyplnilo 12 novinářů. Výsledky je moţné 

nalézt v publikaci O nás, ale s námi (Malinová, 2011a).  
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S poskytnutím osobních údajů nemělo problém 27,8 % souboru. Největší obavy 

měly v tomto ohledu matky, které významně častěji měly problémy s poţadavky 

„zákona“. Častěji téţ tajily svou profesi, resp. nikdo nevěděl, ţe poskytují placené 

sexuální sluţby (65,6 % matek oproti 52,8 % celého souboru). Naopak oprávnění by 

uvítala čtvrtina ţen, o jejichţ profesi rodina ví (tj. 18,1 % v celém souboru). 

Některé respondentky přemýšlely nad pojetím oprávnění z hlediska pracovně 

právního zařazení. V komentářích se objevovalo mimo jiné: 

„Oprávnění k prostituci není problém, ale musí se vyjasnit, zda budeme 

zaměstnanci nebo budeme mít ţivnostenský list.“ 

„Oprávnění mi připadá zneuţitelné a nevhodné vůči děvčatům, buď ŢL, nebo 

zaměstnanci.“  

„Pokud by to znamenalo nějaké výhody, ne jen povinnosti, brala bych to jako 

kaţdou jinou pracovní smlouvu.“  

 Výrazná kritika se objevovala u ustanovení, které vymezuje platnost oprávnění 

pouze ve správním obvodu obce, kde je prostituce vykonávána. Při změně pracoviště, 

resp. správního obvodu (př. pracovnice z klubu v Praze 1 přejde pracovat na privát na 

Praze 4) je nutno ţádat o nové oprávnění. Navíc oprávnění má platnost pouze 1 rok. 

68,5 % souboru mělo problém s tímto poţadavkem, přišlo jim to zbytečně 

komplikované, poniţující, narušující soukromí, nechtěly, aby byla omezována migrace 

pracovnic, která je v podstatě charakteristická pro sexbyznys.  Jak vyjádřila jedna 

z respondentek „v tomto oboru dívky často mění pracoviště.“ Nadměrnou byrokratickou 

zátěţ spojenou s vyřízením oprávnění shrnula respondentka:  „Některé holky pracují ve 

třech klubech najednou, nebo slečna vydrţí v klubu dva dny a pak jde jinam; to bude 

chodit stále po úřadech?“ 

Respondentky se dále shodovaly v odmítavém postoji u výše pokut za 

provozování prostituce bez oprávnění. 64,8 % souboru vyjádřilo nesouhlas - pokuty se 

jim zdály moc vysoké, vyjádřily, ţe nemají peníze aj. Jedna z klientek se vyjádřila 

takto: „Co vědí, v jaké situaci je matka, samoţivitelka dvou dětí, která je nedokáţe uţivit 

ze 100 Kč, které jí po zaplacení všech nákladů zbudou na měsíc?“  

Zajímavý byl pohled respondentek na zákaz pouliční prostituce. „Zákon“ plošně 

zakazuje pouliční prostituci, ale zároveň umoţňuje obcím vymezit veřejná místa, kde by 

se mohly nabízet pouliční pracovnice (v dotazníku byl pouţit termín „ulička lásky“). 

V souboru se ukázala hierchie sexbyznysu, kdy i samotnými sexuálními pracovnicemi 

je nejhůře hodnocena pouliční prostituce. 57,5 % souboru se domnívalo, ţe by obec 
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neměla povolovat pouliční prostituci, a to z důvodů např. špatné hygieny a šíření 

nemocí, obtěţování okolí. S „uličkou lásky“ souhlasilo 27,8 % respondentek. Moţná je 

k tomu vedly i pragmatické důvody viz „Lepší určit jednu ulici, neţ aby se prostitutky 

roztahovaly po celém městě.“  Nebo: „Vzhledem k tomu, ţe je Praha turistickým 

centrem a turisté často hledají i tyto sluţby, měli by vědět, kam jít, samozřejmě i 

z důvodu bezpečnosti a morálky.“ Nutno dodat, ţe většinu souboru tvořily právě ţeny 

z tzv. indoor sluţeb (kluby, priváty, eskort), tj. 85,2 %. Pouličních pracovnic bylo 10,5 

%.   

Naopak s jakými poţadavky zákona měly dotazované nejméně problémy?  

Jednalo se zejména o potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu prostituce, 

kdy s tímto většina respondentek neměla problém (78,4 %). Je však otázkou, jak by 

respondentky hodnotily případnou povinnost platit si vyšetření. Současný návrh 

„zákona“ neobsahuje informace o způsobu úhrady za vyšetření. Odkazuje na prováděcí 

právní předpis, který stanoví druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek (ZHMP, 

2010).   

Velká část respondentek rovněţ neviděla problém v kontrole drţení platného 

„oprávnění“ Policií ČR a obecní (městkou) policií (48,1 %). Objevily se však i obavy 

z korupce, vydírání, šikany policisty a z moţného odrazování zákazníků (9,9 %) a 

obavy z městské policie (3,7 %).  

 

2.4 Kriminální úskalí 

Prostitutky bývají zařazovány mezi rizikové nebo ohroţené profesní skupiny 

(podobně jako například taxikáři, personál nočních podniků) vzhledem k jejich nízkému 

sociálnímu statusu (Vágnerová, 2008). Kriminální úskalí zahrnují zejména situace, kdy 

se pracovnice můţe stát obětí trestné činnosti. Mezi viktimogenní faktory, které zvyšují 

pravděpodobnost, ţe se někdo stane obětí trestné činnosti, můţeme v případě prostituce 

zařadit: 

 nízký sociální status prostitutek, 

 navazování kontaktů s neznámými lidmi,  

 práce v rizikových místech bez dalších svědků (parky, „trasy“, soukromé 

byty…), 
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 neukotvenost prostituce v právním řádu – činnost není definována, 

nejsou sledovány pracovní podmínky, není zřejmé, jak se můţe 

prostitutka bránit např. při nevyplacení výdělku apod., 

 práce v prostředí, které můţe být napojené na různé druhy trestné 

činnosti (prodej drog, padělání dokumentů, organizovaný zločin, 

obchodování s lidmi apod.), 

 práce pod vlivem návykových látek – alkohol, drogy. Zvyšují 

pravděpodobnost ohroţení pracovnice, která nemá situaci pod kontrolou, 

je méně ostraţitá.  

Můţe se také jednat o situace, kdy prostitutky samy páchají trestnou činnost. Dle 

teorie příleţitostí v duchu „příleţitost dělá zloděje“ se dostávají do situací, kdy mohou 

např. vyuţít zákazníkovi opilosti k jeho okradení apod. Okradení zákazníka je velmi 

krátkodobým ziskem, zákazníci někdy mají tendenci si to s dotyčnou ţenou „vyřídit“. 

Samotné profesionálnější pracovnice nerady vidí okrádání zákazníků, uvádí, ţe to 

praktikují zejména uţivatelky drog či ţeny, které se specializují na krádeţe a za 

prostitutky se vydávají. Jedním z principů teorie příleţitostí je myšlenka, ţe jeden typ 

trestné činnosti vytváří příleţitosti pro další (tedy například kuplířství a s ním spojené 

násilí apod. (Felson, Clarke, 1998). 

Je násilí více spojené s určitým prostředím v sexbyznysu? Je práce na ulici 

rizikovější pro ţenu neţ práce v klubech? Někteří tvrdí, ţe násilí páchané muţi se běţně 

vyskytuje v sex byznysu (Karandikar, Próspero, 2009, Farley, 2004). Jiní poukazují na 

větší ohroţení pro ţenu v případě práce na ulici (Weitzer, 2005a). Pravděpodobnost, ţe 

se ţena, která pracuje v sexbyznysu, stane obětí trestné činnosti je mnohem vyšší neţ u 

ţeny, která v sexbyznysu nepracuje.  Podrobněji se násilím v sexbyznysu budu zabývat 

v následující kapitole.  
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3 Násilí na sexuálních pracovnicích 

Pokud bychom se podívaly na prostituci z pohledu některých feministek, řekly 

bychom, ţe prostituce sama o sobě je projevem násilí na ţenách (Barry, 1979). Kdyţ se 

oprostíme od ideologických střetů „násilí na ţenách“ versus „práce jako kaţdá jiná“, 

můţeme se podívat na prostituci jako na práci s potenciálem značného rizika.  

Prostitutky byly od pradávna oběťmi násilných činů s různými motivy včetně 

„očištění společnosti od nemravných ţen“ apod. Vraţda je extrémní podobou. Projevy 

násilí, se kterými se setkávají sexuální pracovnice, však zahrnují celou škálu situací. Od 

verbálního násilí, vyhroţování, zastrašování aţ po konkrétní fyzické útoky, vyhození 

z auta, škrcení aj.  

Mezi faktory, které mohou mít vliv na výskyt násilí v prostituci, můţeme mimo 

jiné zařadit: pracovní prostředí a legislativní postoj státu či obcí k prostituci. Obecně lze 

říci, ţe riziko pro sexuální pracovnici stoupá, pokud stát uplatňuje represivní opatření 

namířená proti prostitutkám, ale i zákazníkům. Při práci na ulici dochází ke zkrácení 

doby vyjednávání se zákazníkem, prostituce je nabízena více na skrytých, odlehlých 

místech. Dále pokud ţena pracuje sama (v bytě), jezdí se zákazníkem na odlehlá místa 

(mimo město, mimo dosah dalších osob).  

Běţnému člověku by se práce v prostředí sexbyznysu mohla zdát vysoce 

nebezpečná, jak ji však vnímají samotné sexuální pracovnice? Z šetření zaměřené na 

pracovní podmínky v praţských klubech většina respondentek (více jak 2/3) uvedla, ţe 

se v podniku cítí bezpečně. Některé ţeny uvedly, ţe nad tím nikdy nepřemýšlely. Pouze 

2 klientky uvedly, ţe mají obavy ze zákazníků, přestoţe z jiné části šetření vyplynulo, 

ţe polovina respondentek se setkala s násilným jednáním ze strany zákazníků. 

Většina ţen si tedy moţnost nebezpečí nepřipouští. Příkladem můţe být 

zkušenost jiţ zmiňované klientky Heleny, která poskytla rozhovor do deníku Metro 

(Aidomoan, 22. 2. 2010). Jezdila na eskort za zákazníky, později začala pracovat na 

ulici. Odpověděla na otázku: „To jste se nebála jezdit sama za někým, koho neznáte?“ 

„Ani moc ne. Jedete většinou se známým taxikářem, který funguje zároveň jako 

ochrana. Kdyby se něco dělo, tak přijde do bytu a zařídí to. Měli jsme domluveno, ţe se 

musím hned po příjezdu ohlásit do mobilu, ţe je všechno O.K., a pak být u auta na čas.“ 

Klientka dále popisuje nepříjemnou zkušenost: 

„Jednou jsme měla strach. To si mě objednal chlápek do bytu, ale nakonec jich 

tam bylo šest a chtěli si uţít „grupáč“. To jsem nechtěla já a chvílemi to vypadalo, ţe to 
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pro mě dobře nedopadne. Tak jsem poslala sms svému ochránci a ten tam přišel udělat 

pořádek. A párkrát mě zákazníci zbili, ale to si zvyknete. Děje se to spíš teď na ulici.“  

 

17. prosinec 

Realita existence násilí v sexbyznysu přiměla aktivistky v USA ke zvolení 17. 

prosince jako Mezinárodního dne za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a 

pracovnících.
13

 V souvislosti s uctěním památky obětem sériového vraha, kterému bylo 

prokázáno 48 vraţd ţen a mladých dívek pracujících zejména na ulici, byl 17. prosinec 

poprvé uctěn v roce 2003 v Seattlu.  

Jak vypadá situace s případy vraţd spáchaných na sexuálních pracovnicích 

v České republice? Dle dat policejního prezidia, které si nechalo R-R zjistit k 17. 

prosinci 2011 bylo v období od roku 2000 do roku 2011 v České republice zabito 18 

sexuálních pracovnic a 2 sexuální pracovníci. Počet vraţd se pohyboval od jedné do tří 

ročně. Motivy k vraţdě byly uvedeny celkem v 11 případech.  Nejčastěji byly uvedeny 

osobní vztahy. Neshody se vraţdou řešily celkem v 5 případech, následovalo loupeţné 

přepadení a to ve 4 případech a na 3. místě se ocitl sexuální motiv – 2 případy. Ve všech 

těchto případech šlo o ţeny, motivy pro vraţdy muţů-prostitutů nebyly podrobněji 

specifikovány. Daří se najít pachatele? Objasněnost vraţd ţen a muţů v prostituční 

scéně je 70 %. Ve většině ostatních případů je sice podezřelý, ale podklady pro zahájení 

trestního řízení jsou nedostatečné a trestní řízení je u 25% případů odloţeno (Malinová, 

2011b). 

Nebyly poskytnuty další informace k jednotlivým trestným činům či obětem 

(např. kde byly ţeny zavraţděny, zda spíše na ulici či soukromých bytech). 

Z dostupných informací z médií vyplývá, ţe sexuální pracovnice byly zavraţděny jak 

v bytech, tak v klubu, i na ulici. Jednalo se o velmi kruté vraţdy zahrnující týrání, ubití 

kladivem, uškrcení (Válková, 17. 12. 2010). 

 

3.1 Zákazníci 

Jak uţ bylo řečeno, vnímání zákazníků se pohybuje na škále od „sexuálních 

predátorů“ po „muţe jako kaţdé jiné“. Výzkumy zákazníků se zabývá např. Martin 

Monto, který realizoval studii na více neţ 2300 zákazníků, kteří byli zatčeni 

                                                   

13
 Z angl. „International Day to End Violance Against Sex Workers“. 
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v souvislosti s nákupem sexuálních sluţeb za úplatu. Z jeho závěrů vyplývá, ţe není 

ţádný důvod domnívat se, ţe většina zákazníků sexuálních pracovnic má násilné 

sklony. Násilí na prostitutkách je pácháno malou skupinou zákazníků. Většina 

respondentů neakceptovala názory ospravedlňující násilné chování k ţenám (Monto, 

2004). Jiní autoři studií zaměřených na zákazníky (např. Farley et al., 2011) přináší 

zjištění, ţe zákazníci se od muţů, kteří nevyuţívají placených sexuálních sluţeb, lišili 

v mnoha ohledech: zkoumaní zákazníci byly méně empatičtí, měly v anamnéze 

významně častěji násilné jednání vůči ţenám neţ „nezákazníci“, častěji sledovaly porno 

aj.  

V České republice doposud nebyla věnována výzkumu zaměřeném na zákazníky 

placených sexuálních sluţeb velká pozornost. V roce 2005 proběhla pilotní studie 

zaměřená na zákazníky předcházející kampani zaměřené na zákazníky s cílem 

informovat je o problematice obchodu s lidmi a zapojit je do moţné identifikace obětí 

(Hulíková, Kocourek, 2005). Weiss a Zvěřina se ve studiích sexuálního chování 

obyvatel dotýkají i zkušenosti českých muţů s prostitucí (Weiss, Zvěřina, 2001). 

Počátkem devadesátých let vyuţívalo sluţeb prostituce asi 9 % muţů. Do roku 2000 

vzrostl jejich počet na 14 %. A v roce 2009 to bylo 20 %, tedy kaţdý pátý muţ (Uzel, 

2009). 

Jaké mají klientky R-R zkušenosti se zákazníky? Aţ polovina klientek R-R 

pracujících v klubech dle šetření z roku 2008 se setkala s násilným jednáním ze strany 

zákazníka (násilné chování nebylo v otázce specifikováno). Na ulici dle rozhovorů 

s klientkami R-R během terénní práce se setkala s nějakou formou násilného chování ze 

strany zákazníků téměř kaţdá ţena.  

Jak popisují klientky R-R zkušenosti se zákazníky, které pracovaly zejména 

v klubech v Praze? (Poláková, 2008): 

„Přišel frajer, cizinec zfetovaný, chtěl sluţby, které jsme neposkytovaly, napadl 2 

holky, vyběhly jsme na něj s pánvičkou, odešel, vrátil se a vykopl dveře, na pomoc 

pak přiběhl soused, muţ zmizel.“ (zkušenost z privátu) 

„Na pokoji mě klient škrtil, tak jsme se oba porvali, přece se nenechám.“ 

 „Arogantní, agresivní idiot, který si řešil svoje mindráky, hodil mě na postel, tahal 

za vlasy, podařilo se mi utéct a zákazník byl vyhozen.“  

 „Chytil mě za ruce, a ţe to bude chtít bez kondomu, ale já se mu vytrhla a dala mu 

facku a on dal pokoj.“  
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Často bývá agrese zákazníků zmiňována v souvislosti s jejich opilostí. Ne vţdy 

se však podaří agresivního zákazníka „usměrnit“, vyhodit apod. Obzvláště pokud ţena 

pracuje na ulici, je se zákazníkem sama v autě na odlehlém místě či s ním jede do bytu 

apod.  

Některé sexuální pracovnice byly znásilněny zákazníkem (podle výzkumu 

Zikmundové (2004) bylo 17,6 % dotazovaných klientek R-R znásilněno zákazníkem). 

Sexuální pracovnice často uvádějí zkušenosti se sexuálním násilím i v soukromém 

ţivotě. Ve srovnání s běţnou populací byly sexuální pracovnice významně častěji 

sexuálně zneuţívány do věku 15let. To platí také o znásilnění v soukromém ţivotě 

(Zikmundová, 2004). 

Sexuální pracovnice jsou při své práci ohroţovány střelnými zbraněmi („dal mi 

pistoli k hlavě“), jsou okradeny, svlečeny a vyhozeny z auta. Jedna z našich klientek 

přeţila pokus o vraţdu na odlehlém místě za městem jen díky tomu, ţe dělala, ţe uţ je 

mrtvá. Měla 36 bodných zranění a byla skalpována.  

Zákazníci bývají zkoumáni i z hlediska jejich vlivu na nechráněný styk, ochotě 

připlatit za styk bez kondomu. Z řady výzkumů, které uvádí Farley (2004), vyplývá, ţe 

zákazníci vyţadují styk bez kondomu. Např. v kanadské studii 89 % zákazníků 

pouličních pracovnic odmítalo uţít kondom (Cunningham, Christensen, 2001). 

Z výzkumu pracovních podmínek sexuálních pracovnic z praţských sexklubů 

(Poláková, 2008) vyplynulo, ţe pouze 4 respondentky uvedly, ţe po nich zákazník styk 

bez kondomu nikdy nepoţadoval (tj. 9,5 %). Přibliţně 1/3 respondentek uvedla, ţe se 

s tímto poţadavkem setkává často (tj. 16). Ostatní se s ním setkávaly zřídka (tj. 19). 

 

3.2 Tzv. 3. strana  

Osoby, které mají prospěch (kořistí) z prostituce jiných osob, by mohly být dle 

trestního zákoníku stíháni pro zločin kuplířství
14

. Často se tomu tak neděje
15

. Mimo jiné 

malý počet odsouzených osob za kuplířství přiměl i autory May, Harocopos a Hough 

                                                   
14

 § 189 40/2009 Sb. – Kuplířství (1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k 

provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců aţ na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

 

15
 Dle statistik spáchaných zločinů kuplířství za období od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011 bylo v ČR 

stíháno/vyšetřováno 29 osob. Počet stíhaných/vyšetřovaných v rámci celkové kriminality v ČR činil 6987 

osob (Policejní prezidium ČR). 
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(2000) ke studii, proč tomu tak je. Výzkum zaměřený na problematiku kuplířství, 

vzájemných vztahů mezi prostitutkami, kuplíři a partnery si všímá mimo jiné rozdílů 

v chování, motivaci klasických „kuplířů“, neboli lidově „pasáků“ (z angl. „pimp“), 

manaţerů, resp. manaţerek a partnerů prostitutek (May, Harocopos, Hough, 2000).
16

 

Nyní shrnu některá zjištění britské studie (autoři, viz výše). 

3.2.1 „Kuplíři“ 

Za „kuplíře“ (obvykle se jedná o muţe) je povaţována osoba, která vykonává 

určitou kontrolu a nadvládu nad prostitutkou. Obvykle určuje místo, kde bude pracovat  

a určuje „pravidla hry“. Zkoumaní kuplíři byli obvykle zapleteni do další trestné 

činnosti (obchodování s drogami, drţení střelné zbraně apod.). Někteří se cíleně 

zaměřovali na mladistvé a zranitelné dívky a ţeny a vytipovávaly si je např. na 

autobusových nádraţích, v drogovém prostředí aj. Někteří vyrůstali v prostředí, kde byl 

vysoký výskyt prostituce a přišlo jim přirozené mít z prostitutek peníze. Obvykle pro 

jednoho kuplíře pracovalo více ţen. Jako klíč k úspěchu bylo vnímáno vybudování si 

respektu a reputace „tvrdého muţe“. Zajímavé bylo srovnání pohledů kuplířů a 

prostitutek, zda kuplíři přináší nějakou výhodu pro ţenu. Většina kuplířů se domnívala, 

ţe je výhodné pro prostitutku mít kuplíře, např. kvůli ochraně, kterou poskytují či kvůli 

snadnému přístupu k drogám. Zatímco většina prostitutek neviděla ve vztahu s kuplířem 

ţádnou výhodu. Kuplíř byl vnímán téţ jako překáţka, pokud by se ţena rozhodla 

skončit s prostitucí. Všechny dotazované prostitutky zaţily různé stupně násilí (od facek 

po zranění vedoucí k hospitalizaci). Pouze menšina (21 %) však oznámila toto násilí na 

policii. Motivací pro ohlášení by byla pro část ţen účinná ochrana ze strany systému 

trestního soudnictví, kterou vnímaly jako nedostatečnou. Poslušnost ţen byla často 

vynucována téţ prostřednictvím drogové závislosti a přísunu drog kuplířem. 

 Vztah kuplíře a prostitutky bývá téţ srovnáván se vztahem u domácího násilí. 

Na počátku bývá obdiv, citová náklonnost ke kuplířovi, období „líbánek“, kdy si kuplíř 

získává ţenu, její důvěru. Pokud má kuplíř více ţen, ţeny někdy usilují o jeho pozornost 

a snaţí se mu zavděčit. Rozdíl oproti domácímu násilí bývá uváděn u vzorce výskytu 

násilí, kdy oběti domácího násilí obvykle umějí po určité době rozpoznat, v jakých 

                                                   
16

 V textu budu dále pouţívát termín „kuplíř“ v kontextu lidově uţívaného termínu pasák, resp. 

osob, kteří mají moc a kontrolu nad prostitutkami, který je pouţíván v českém překladu studie (May, 

Harocopos, Hough, 2000). V překladu studie je zároveň uţíván termín „manaţer/ka“ pro provozovatele 

„saun a masáţních salonů“. Manaţeři mohou však být z pohledu trestního zákoníku vnímáni rovněţ jako 

„kuplíři“.  
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situacích násilí přichází. Zatímco násilné jednání kuplíře se někdy děje nečekaně, bez 

nějakého zjevného podnětu (Williamson, Cluse-Tolar, 2002). Násilné jednání slouţí 

patrně k udrţení respektu a můţe se dít moţná „preventivně“, aby se ţena vyvarovala 

případného porušení pravidel. Pro ilustraci poslouţí výrok kuplíře z britské studie (May, 

Harocopos, Hough, 2000, s. 26-27): 

„Mám rád moc, peníze a respekt – věci, které jsem nikdy neměl. Někdy na konci 

dne ale musím svoje ţenské uhodit, protoţe mne neposlouchají. Opravdu to nedělám 

rád, ale někdy jim prostě musím dát facku…“. 

3.2.2 Manažeři a manažerky 

Z rozhovorů s manaţery a manaţerkami saun a masáţních salonů nabízejících 

placené sexuální sluţby vyplynuly určité rozdíly oproti „klasickým“ kuplířům. Oproti 

kuplířům - výhradně muţům, ve zkoumaném souboru převaţovaly ţeny – manaţerky. 

Jejich vztah s pracovnicemi byl spíše smluvní neţ nátlakový. Dohlíţely nad určitými 

pravidly v podnicích. Klíčová pravidla zahrnovala: zákaz práce v podniku osobám 

mladším 18 let a zákaz uţívání drog. Těmito pravidly se chtěly vyvarovat neţádoucí 

pozornosti ze strany policie a odlišovaly se od klasických kuplířů, kteří se například 

zaměřovali na mladistvé dívky a podporovali jejich drogovou závislost. Mezi další 

pravidla manaţerek patřily např.: zákaz análního sexu, nechráněného sexu (nařízení 

vţdy pouţívat kondom), drzého chování a nedochvilnosti, opilosti aj. Za porušení 

pravidel obvykle následoval „vyhazov“ pracovnice.  

Manaţeři a manaţerky si byli vědomi, ţe podle místní legislativy porušují 

zákon. Většina však povaţovala svou profesi za zákonnou a nespravedlivě 

ocejchovanou. Pro ilustraci pouţiji výroky respondentek a respondentů (May, 

Harocopos, Hough, 2000, s. 44): 

„Není v tom ţádný švindl, a pokud je to pro ţeny bezpečnější, mělo by to být 

zlegalizováno. Svou práci mám ráda, poskytujeme legální sluţby…“ 

Jejich úloha a role ve vztahu k pracovnicím byla vymezována např. takto: 

„Jsem jejich šéfka. Ale jsem tu pro ně taky, kdyţ mě potřebují, nebo kdyţ se 

potřebují poradit. Jsem tak trochu jako jejich matka…“ 

„Najímám je, platím jim, řídím je a rozhoduji, kdo a kde pracuje…“ 

Jak to vypadá s násilným jednáním ze strany manaţerů a manaţerek? V jiţ 

citované britské studii se neobjevily informace o uţívání násilného jednání manaţery.  

Co se týká jejich zapojení do trestné činnosti, respondenti z této skupiny vykazovali 
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oproti kuplířům, patnerům a prositutkám nejniţší míru zapojení se do jiné trestné 

činnosti.  

Při zkoumání pracovních podmínek klientek R-R z praţských sexklubů, ve 

vzorku převaţovaly respondentky, které uváděly, ţe jsou spokojené s chováním vedení 

(27, tj. 64,3 %). Poţadavek vedení na poskytnutí sexuální sluţby respondentkami vůči 

jejich osobě nepatřil mezi standardní jev. Setkala se s ním menšina, tj. 5 respondentek. 7 

respondentek uvedlo, ţe má zkušenosti s násilným jednáním ze strany vedení (tj. 16,7 

%). Ţádná z nich však blíţe tuto zkušenost nepopsala. Neprokázal se statisticky 

významný vztah mezi velikostí podniku a zkušeností s násilím ze strany vedení. Většina 

respondentek se cítila na pracovišti bezpečně (30, tj. 71,4 %). U respondentek, které 

uvedly, ţe se necítí bezpečně, se neobjevily obavy z vedení (manaţerů), zmiňováni byli 

2krát zákazníci. Případné konflikty mezi manaţery či manaţerkami a pracovnicemi 

nebyly podrobněji zkoumány. Vedení podniků obvykle dbá na nějaké zajištění 

bezpečnosti v prostorách podniku. Nejčastějším nástrojem zajištění bezpečnosti byla 

ochranka u vstupu (personál, který pouští zákazníky do podniku), dále telefon a alarm 

na pokoji. Méně často se objevoval bezpečnostní rám u vstupu detekující případné 

zbraně (Poláková, 2008).  

Praxe podniků v ČR ukazuje obvykle uplatňování stejných „klíčových pravidel“ 

(tedy nesmějí zde pracovat mladší 18 let a uţívat drogy) jako v britské studii. Jednotlivé 

podniky však dále uplatňují různá pravidla a různé sankce za porušení pravidel (obvykle 

pokuty v různé výši či tzv. stopku – zákaz práce v případě nepředloţení negativních 

výsledků z vyšetření na pohlavně přenosné infekce). Obvykle je zakázáno např. 

sjednávat si soukromé „kšefty“ se zákazníky, telefonovat v práci apod. Nesetkala jsem 

se v praxi se zákazem poskytování análního sexu či nařízením pouţívat vţdy kondom 

(viz britská studie).  

V České republice doposud ţádný výzkum zaměřený přímo na provozovatele 

podniků nabízejících placené sexuální sluţby, ale i „kuplířů“ neproběhl. Vzhledem 

k navrhovanému zákonu o regulace prostituce by bylo vhodné a účelné pro dodrţování 

zákona mapovat postoje všech aktérů, tedy i provozovatelů sex podniků.  
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3.3 Partneři 

Pro některé sexuální pracovnice bývá partnerský vztah důvodem k ukončení 

práce v sexbyznysu. Jiné pracují v sexbyznysu a svou práci před partnerem tají. 

Obvykle uvádí, ţe pracují na pozici barmanky, chůvy dětí či tanečnice aj. Z výzkumu 

Malinové (2011a) vyplynulo, ţe u více jak poloviny respondentek (51,2 %) nevěděl o 

práci v sexbyznysu nikdo z jejích blízkých. 7,4 % respondentek uvedlo, ţe o jejich 

profesi ví manţel/přítel či přítelkyně. Při zkoumání pracovních podmínek klientek R-R 

z praţských sexklubů (Poláková, 2008), polovinu dotazovaných tvořily respondentky 

bez stálého partnera. Byly to tzv. „Single“ svobodné, které uvedly, ţe nemají stálého 

partnera (tj. 13 dotazovaných) a respondentky rozvedené, z nichţ ţádná neměla stálého 

partnera (tj. 9 dotazovaných).  

„Zadané“ tvořily respondentky svobodné, které uvedly, ţe mají stálého partnera 

(tj. 11) a respondentky vdané, kterých bylo 7 (celkem 18 dotazovaných). Bylo by 

zajímavé sledovat, jak vnímají partneři sexuálních pracovnic jejich práci, zda tato 

činnost vnáší do vztahu nějaké problémy či konflikty či je tolerována apod. V jaké míře 

se objevuje násilí v partnerských vztazích sexuálních pracovnic? Objevuje se u 

sexuálních pracovnic ve vztazích častěji neţ u obecné populace, kde zkušenost 

s domácím násilím v partnerském vztahu mělo 16 % populace starší 15 let (STEM pro 

Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR, 2006).  

U sexuálních pracovnic působících na ulici jsme se opakovaně setkaly s případy 

domácího násilí. V takových případech muţ často zastává roli partnera ţeny a zároveň 

„pasáka, resp. moderněji řečeno manaţera“, který posílá ţenu vydělávat, inkasuje od ní 

peníze, hlídá ji v práci aj. Klientky – oběti domácího násilí bývají silně citově vázané na 

jejich partnery, chtějí se postarat o svého partnera, zabezpečit rodinu, věří slibům, ţe uţ 

ji partner nikdy neuhodí (klasicky dle modelu domácího násilí). Někdy jiný vztah ani 

neproţily, nevědí, ţe násilí a poniţování do vztahu nepatří.  

U sexuálních pracovnic pracujících v jiných prostředích neţ na ulici (kluby, 

priváty aj.) se setkáváme s násilím v partnerských vztazích méně často. Je však moţné, 

ţe tyto pracovnice se více stydí o jejich potíţích hovořit.  

Studie (May, Harocopos, Hough, 2000) si všímá i zkušeností prostitutek 

s násilím ze strany partnerů a všímá si rozdílů mezi partnery a kuplíři.  Prostitutky 

s partnery měly menší zkušenosti s násilím ze strany partnerů neţ prostitutky, které 

pracovaly pro kuplíře. Ale násilí v partnerských vztazích se objevovalo často – téměř ¾ 
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zaţily fyzické zneuţívání ze strany partnera. Rozdíl byl však ve vnímání celkového 

vztahu, kdy partnerské vztahy byly celkově vnímány jako pozitivní (oproti vztahům 

s kuplíři). Pracovnice s partnery uváděly, ţe o financích a jejich dělení rozhodují samy.  

Zkoumaní partneři se oproti kuplířům lišili v míře zapojení do ochrany partnerky 

(při práci na ulici). Partneři byli aktivnější a snaţily se své partnerky chránit. Více neţ 

polovina partnerů na svou partnerku při práci dohlíţela (zapisování poznávacích značek 

klientů, udrţování kontaktu pomocí telefonu) a pracovnice s partnery se cítily při práci 

bezpečněji. Oproti kuplířům pouze dva partneři uvedli, ţe jim práce partnerky vyhovuje 

(ačkoliv více jak polovina potvrdila, ţe jim vydělané peníze pomáhaly vylepšovat 

situaci). Obvykle se jednalo o financování drogové závislosti a nezaměstnanost. Oproti 

kuplířům některým partnerům vadilo, ţe jejich partnerky mají styk s cizími muţi.  

Hranice mezi partnerem a kuplířem je někdy nezřetelná, zejména v kontextu ţití 

z prostředků získaných prostitucí. Liší se tedy zejména v míře ovládání partnerky a 

určování „pravidel hry“. 

 

3.4 Policie 

Policie bývá uváděna i jako jeden z aktérů, který se podílí na násilí na sexuálních 

pracovnicích zejména v případech, kdy je uplatňována represivní legislativa vůči 

osobám poskytujícím placené sexuální sluţby. Problematiku zkušeností sexuálních 

pracovnic a pracovníků s policií mapoval výzkum „Arrest the Violence“ (SWAN, 

2009), který byl realizován v 11 zemích
17

, včetně České republiky a zahrnoval 

rozhovory s 218 osobami poskytujícími placené sexuální sluţby. Ve většině zemí se 

objevily zkušenosti s fyzickým násilím ze strany policie, sexuálním násilím – 

vyţadováním sexuálních sluţeb zdarma, vydíráním, vyţadováním úplatků či tzv. 

neoficiálních pokut. Nástrojem vydírání byla například hrozba zatčení, neustálé 

kontroly dokladů, odvezení pracovnice na odlehlá, izolovaná místa aj. Objevilo se i 

odstupňování výše „pokuty“ dle exklusivity zákazníkova vozu (Slovensko). 

Respondenti a respondentky výzkumu se setkali se zastrašováním, ţe policie zveřejní 

jejich práci rodině či instititucím. Policie hrozila, ţe oznámí např. škole či školce, ţe 

matka pracuje jako prostitutka aj. V některých případech byly zatčené osoby nuceny 

umýt, vyčistit policejní stanici. Jako důkaz práce v prostituci v některých zemích 

                                                   

17
 Výzkum byl realizován v zemích: Bulharsko, Česká republika, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, 

Makedonie, Polsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina (SWAN, 2009).  
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postačilo mít u sebe více kondomů. Respondentky v některých zemích se setkaly i 

s nuceným testováním na pohlavně přenosné infekce.  

Z výzkumu vyplynulo, ţe „menšiny“ byly ve větším ohroţení represivními 

policejními praktikami (sexuální pracovníci, transgender pracovníci a romští pracovníci 

a pracovnice).  

Dalo by se říci, ţe čím více na východ, tím větší ohroţení pro osoby pracující 

v sexbyznysu ze strany policie (př. zkušenosti z Ruska, Ukrajiny, Makedonie aj.). 

Celkově pozitivní zkušenosti s policií měly respondentky z České republiky a z Polska. 

V těchto zemích se objevila poměrně vysoká důvěra respondentek k policii a nejniţší 

výskyt udělovaných pokut policií ze sledovaných zemí.  

Jaké měly konkrétně zkušenosti sexuální pracovnice s policií v České republice? 

Necelá třetina (7, tj. 28 %) z celkem 25 respondentek se setkala s pokutováním ze strany 

policie, 9 respondentek bylo policií zadrţeno (předvedeno na policejní stanici či ve 

vazbě), 5 respondentek se setkalo s násilným vyhroţováním či poniţování ze strany 

policie. Objevily se okrajově i další události: nucený úklid policejní stanice (1krát), 

vynucený sex s policistou (1krát) a fyzické napadení (1krát). Přesto, jak shrnula 

Malinová (2007a), policie nedopadla při hodnocení ze strany sexuálních pracovnic 

špatně. Dotazování proběhlo v roce 2007 zejména na parkovišti v Rudné, kde byla 

spáchána vraţda „holky Katky“. Při vyšetřování měly klientky R-R moţnost poznat 

policii při vyšetřování, tzn. z jejich pohledu pozitivní roli. Tato událost skutečně vztahy 

policie a sexuálních pracovnic zlepšila, policie začala být chápána jako někdo, kdo jim 

můţe pomoci a kdo se o jejich osud alespoň profesionálně jako o osud kteréhokoliv 

jiného občana skutečně zajímá.          

 

Policie si klade za cíl „pomáhat a chránit“. Problematická se zdá být důvěra 

sexuálních pracovnic v policii. V souvislosti s jejich prací se sexuální pracovnice často 

bojí oznámit policii, ţe byly napadeny, okradeny apod. Obzvláště pokud stát či obce 

uplatňují represivní legislativu vůči pracujícím v prostituci. Nízká ochota oznamovat 

spáchané trestné činy policii byla zjištěna například u pouličních pracovnic ve studii 

autorů Pyet a Warr (1999). Obavy z podání trestního oznámení mohou pramenit i 

z negativních zkušeností s přístupem policie k pracovnicím. Některé klientky R-R 

pracující na ulici se setkaly například s výroky:  „Zavinila jste si to sama, nemáte tu co 

dělat“. „Řekla, jste si o to, a co jste čekala apod.“ Podobnou zkušenost měla i 
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respondentka výzkumu SWAN (2009, s. 50) ze Slovenska: „Řekli mi, ţe to byla moje 

vina, ţe jsem byla napadena a ţe jsem vyprovokovala toho muţe“.  

 

Pro ilustraci uvedu zkušenosti klientky X. s praţskou policií (krátká 

kasuistika): 

X. pracuje na ulici jiţ několik let. Uţívá příleţitostně pervitin intravenózně. 

Porodila 8 dětí. Ţádné nemá ve vlastní péči. Nyní je opět těhotná, pravděpodobně se 

zákazníkem. Obává se, ţe má opět syfilis. Sluţby R-R vyhledala poprvé v roce 2010. Na 

konzultace chodila nepravidelně, coţ výrazně ztěţovalo práci s klientkou.  

Během rozhovoru klientka otevřela i téma zkušeností s policií. Popisovala 

chování policie následovně: „Často mě odváţejí na sluţebnu, jak to, ţe mě můţou 

policajti bít?“ Uváděla opakované fyzické násilí ze strany policie, zkušenosti 

s poţadování sexuálních sluţeb zdarma.  Od tématu utíkala k jiným tématům 

(těhotenství, doklady, syfilis), vracela se však k policii – je to pro ni významné téma. 

Ona sama se dle jejích slov chová k policii drze, policistům odmlouvá, udělené pokuty 

před nimi roztrhá. V minulosti zaţila fyzické napadení, ze kterého měla těţkou 

zlomeninu ruky (ukazuje velkou jizvu na předloktí po operaci ruky), zranění jí způsobil 

prý policista.  

Klientky pracující na ulici v Praze obvykle uvádějí, ţe problémy s policií mají 

obvykle uţivatelky drog a klientky, které okrádají zákazníky. Nejhůře se prý chovají 

zástupci městské policie. Naopak si některé pracovnice pochvalují vztahy s kriminální 

policií. 

Zajímavé by bylo mapovat i pohled policistů (městských i státních) a jejich 

vedení na problematiku prostituce. Jak pohlíţejí na osoby, které pracují v prostituci, na 

udělování pokut a celkově legislativu vztahující se k prostituci? S jakými problémy se 

potýkají? Zda a jak rozeznávají případné vykořisťování ţen v prostituci? Jak vnímají 

trestný čin kuplířství a obchodování s lidmi? Jaké mají priority v oblasti vyšetřování 

činů spojených s prostitucí apod. 

SWAN (2009, s. 61 – 63) na základě výsledků studie vytvořila doporučení 

vládám, ministrům, kteří mají v kompetenci policii a soudní systém, donátorům a 

dalším institucím. Tato doporučení zahrnují např.: 

 zlepšit kvalitu policejní práce prostřednictvím specializovaného 

vzdělávání; vzdělávání by mělo být povinné pro policisty a zaměřené na 
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znalost mezinárodních standardů lidských práv s důrazem na respektující 

zacházení se sexuálními pracovníky a dalšími zranitelnými skupinami; 

 odstranit jakékoliv regulace zahrnující povinné testování na HIV a další 

pohlavně přenosné infekce; zajistit, aby zdravotní opatření namířená 

proti sexuálním pracovníkům respektovala lidská práva a podporovala 

jejich kontrolu nad pracovními podmínkami;  

 vyslat signál policistům a policistkám, ţe policejní zneuţívání sexuálních 

pracovnic a pracovníků nebude tolerováno; prošetřit případy policejního 

násilí a korupce; 

 spolupracovat s organizacemi, které poskytují sluţby osobám, které 

poskytují placené sexuální sluţby. Zapojit organizace do vzdělávání 

policistů o problematice policejního násilí na sexuálních pracovnících; 

 přehodnotit zákony a opatření vztahující se ke kriminalizaci a penalizaci 

sexuálních pracovníků, které podkopávají lidská práva; 

 zajistit účast sexuálních pracovníků a pracovnic či jejich sdruţení při 

procesu návrhů zákonů, opatření a programů, které mají dopad na jejich 

ţivoty aj. 
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4 Vyrovnávací strategie k zvládnutí zátěže práce 

v sexbyznysu 

V knize Krizová intervence (Vodáčková, 2002) mě zaujala kapitola věnovaná 

vyrovnávacím strategiím, které lze vyuţít při zátěţi a krizi. Jedná se o vědomé adaptivní 

postupy, které jsou vysoce uţitečné, zdravé a u klientů je můţeme respektovat a 

podporovat (Vodáčková, 2002). Napadlo mě převést tyto strategie na práci v  prostituci 

a zamyslet se nad tím, jaké strategie jsou vyuţívány ţenami, které poskytují placené 

sexuální sluţby.  

Prostituce většinou není nahlíţena jako „normální práce“, a je zatíţena 

stigmatem. S jakými zátěţemi, krizemi, otázkami se setkávají a potýkají sexuální 

pracovnice? Mohou být jimi např.: „Jsem špatná, kdyţ dělám tuto práci?“; „Co se 

stane, aţ se dozví, co dělám?“ (partner, moje dítě apod.); strach z nákazy pohlavní 

nemocí; otěhotnění se zákazníkem; neschopnost oddělit pracovní svět od osobního 

světa; negativní záţitek spojený s fyzickým či verbálním napadením při práci a mnoho 

dalších. Jak vnímají sexuální pracovnice práci v sexbyznysu? Povaţují ji za náročnou? 

S jakými potíţemi se při práci setkávají? Domnívám se, ţe tato oblast je málo 

zmapována a mohla by být předmětem kvalitativní studie.  

Důleţitým kritériem pro zhodnocení práce v sexbyznysu jsou podmínky, ve 

kterých dotyčná osoba pracuje. Souhlasila s prací v prostituci? Podílí se na utváření 

pracovních podmínek či jsou jí určovány? Můţe odmítnout zákazníka, vzít si volno 

v práci, ponechat si alespoň polovinu výdělku… apod. Mnohé z vyrovnávacích strategií 

(viz níţe) mohou být obtíţně uplatňovány osobami, které jsou k prostituci donuceny.  

Náročnosti práce v sex byznysu a pocitů vyčerpání si všímá mimo jiné Annie 

Sprinkle (nedatováno), která hovoří o syndromu vyhoření sexuálních pracovníků („sex 

worker burnout“). Sprinkle doporučuje určité kroky, jak mu předcházet a pokud k němu 

dojde, jak postupovat (př. být v kontaktu se svými emocemi, sdílet zkušenosti 

s kolegyněmi, být ochotná vydělávat méně peněz, mít stanové vlastní hranice v práci, 

hledat další moţnosti a zdroje příjmů aj.). Tato doporučení byla shrnuta na plakátu a 

doplněna pro oţivení ilustracemi.
18

  

 

                                                   

18
 Český překlad plakátu zajistilo R-R, o.s. 
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Vyuţití některých vědomých vyrovnávacích strategií při práci se zátěţí a 

krizí při práci v prostituci/sex byznysu  

4.1 Kontakt s pocity 

Pracovnice, stejně jako v jiných profesích, se potýkají s různými konflikty na 

pracovišti (špatný kontakt se zákazníkem, neshody s vedením apod.) a nároky (např. 

stále se usmívat, být milá k zákazníkům). Navíc vzhledem k stigmatu, kterým je 

zatíţena práce v sexbyznysu, mohou zaţívat vnitřní konflikty - pocity viny, studu apod., 

a tak si vytvářet si různé obranné mechanismy (racionalizace, disociace). Pro udrţení 

vnitřní rovnováhy se doporučuje být v kontaktu s vlastními pocity, nepotlačovat své 

emoce, umět je vyjádřit (např. hněv, pláč). Na pracovišti obvykle nebývá prostor pro 

vyjádření emocí. Je dobré, pokud pracovnice má moţnost svěřit se, vypovídat se blízké 

osobě, a tudíţ nepotlačovat své emoce. 

4.2 Schopnost sdílet a sdělovat 

Souvisí i se sdílením vlastních pocitů a záţitků s ostatními a zároveň 

s dovedností naslouchat druhým. Vyuţití komunikačního prostoru s kolegyněmi, 

předávání rad a zkušeností, dobré vztahy na pracovišti, to vše můţe přispět k celkové 

větší pohodě pracovnice. Pracovnice se někdy potýkají s nevraţivostí, konkurenčními 

boji, závistí, pomluvami aj. Je vhodné stanovit si vlastní limity, a najít si takové 

pracoviště a udrţovat vztahy tak, aby byly co nejpřijatelnější pro pracovnici.  

Pracovnice se někdy dostávají i do role „vrby“ (samy se někdy označují za 

psycholoţky). Zákazníci očekávají, ţe jim budou naslouchat, sdílet s nimi jejich rodinné 

či jiné starosti. Pracovnice se někdy cítí být vyčerpané a říkají, ţe uţ zákazníky 

neposlouchají. Je zároveň potřebné a důleţité nastavit si hranici, jaké informace je 

pracovnice ochotna sdílet o své osobě se zákazníkem.  

Mají sexuální pracovnice chuť sdílet zkušenosti a získávat podporu od ostatních 

sexuálních pracovnic? V současné době v České republice nefunguje svépomocná 

skupina pro ţeny, které pracovaly či pracují v sexbyznysu. Mezi základní principy 

svépomocné skupiny patří oslabení pocitů izolace, vzájemná emocionální podpora a 

pomoc, ale i prosazování zájmů skupiny ve veřejném prostoru (Matoušek, 2007). 

Nedílným produktem těchto skupin je předávání informací a zkušeností.  

R-R, o.s. chtělo dát prostor klientkám docházet do skupiny, která by nebyla 

přímo „svépomocná“, ale fungující na podobných principech,  a částečně 
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vedená/moderovaná dvěmi terapeutkami. Klientkám R-R byla informace o skupině 

předávána ústně, emailem a formou informačního materiálu. 8 klientek projevilo zájem 

o tuto sluţbu. O něco větší zájem projevily klientky o další novou sluţbu, a to 

individuální terapii (12 klientek). Individuální terapii se na rozdíl od skupinových 

setkávání podařilo zavést do praxe a v průběhu roku 2011 vyuţilo této sluţby 7 

klientek. Celkem proběhlo 86 sezení. Nejčastěji řešenými tématy byly: odchod ze 

sexbyznysu, nedůvěra v muţe a téma závislostí na drogách, alkoholu. Klientky 

oceňovaly moţnost promluvit si o úskalích a celkově o práci v sexbyznyse s někým, 

kdo zná alespoň trochu oblast sexbyznysu a dokáţe je pochopit a rozumět jim. Dalšími 

tématy byly osobní zkušenosti z dětství, rodinné problémy, problémy s matkou. 

 

4.3 Dobrý kontakt s tělem a vlastními potřebami 

Dost často převládá představa, ţe sexuální pracovnice prodává své tělo. 

Zákazníkův pohled můţe být takový, ţe prostitutka mu vyhoví ve všem. Můţeme se na  

to podívat i tak, ţe pracovnice prodává určité dovednosti a určuje si limity, jaké sluţby a 

za jakých podmínek chce poskytovat. Hezké tělo je však nástroj, který vydělává a je 

třeba umět o něj pečovat. Sexuální pracovnice by měla umět dobře vnímat své tělo. 

Zvědomit, co se v těle děje, vnímat potřeby a limity těla (únavu, bolest, nepříjemné 

pocity). Únava, oslabený organismus, gynekologické potíţe vedou k nepohodě 

pracovnice, která je pak více zranitelná vůči infekcím.  

Zkušenosti sexuálních pracovnic jsou různé. Dle jedné z pracovnic lze pracovat 

v sexbyznysu nepřetrţitě maximálně 3 měsíce. Po této době nastává naprosté vyčerpání  

(Malinda, 2008).  

Frekvence práce v podniku se liší a závisí na potřebě pracovnice vydělat peníze. 

Obvykle klientky R-R pracující v klubech mívají alespoň 2-3 dny volno v týdnu. 

Některé pracovnice si berou volno v období menstruace, kdy je ţena ve značném 

ohroţení nákazy pohlavně přenosnou infekcí v případě nechráněného styku. Jiné pracují 

i nadále a pouţívají při menstruaci různé houbičky (speciální gynekologické či v horším 

případě různé náhraţky).  

Pro sexuální práci je obvykle charakteristická téţ značná očista těla (sprchování 

po zákazníkovi, někdy i nebezpečné a nevhodné výplachy a dezinfekce). Časté 

sprchování však kůţi příliš neprospívá, a můţe vést i ke gynekologickým potíţím, 

pokud je pouţíván nevhodný mycí prostředek.  
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Dobrý kontakt s tělem dává zprávu o individuálních mezích únosnosti v určitých 

situacích a můţe mít důleţitý ochranný a varovný význam (Vodáčková, 2002). Jedna ze 

zásad, jak předcházet „syndromu vyhoření“ je tedy umět relaxovat, aktivně odpočívat, a 

umět si dát pauzu od práce v sexbyznysu. 

 

4.4 Vědomí vlastních hranic 

Pravděpodobně jedna ze základních premis, jak v této profesi „zůstat naţivu“.  

Zahrnuje vědomí vlastní hodnoty, stanovení limitů v práci, praktik, které pracovnice 

chce poskytovat, vytvoření si osobního stylu apod. Některé pracovnice mají problémy 

zejména ve schopnosti udrţet určitou hranici mezi profesním a osobním ţivotem. Je to 

patrné např. u pocitu, ţe se stálým zákazníkem nehrozí ţádné riziko (svolí 

k nechráněnému styku, protoţe uţ ho dlouho znají), zamilovávají se do zákazníků, 

svěřují se o svém osobním ţivotě zákazníkům aj. Jedna z klientek R-R byla například 

přesvědčená, ţe jí nehrozí ţádné riziko s klientem, který pracoval jako pilot.  

 

4.5 Orientace v situaci s vyuţitím dostupných prostředků a 

informací 

K panice, úzkosti někdy můţe přispět nedostatek informací a přehledu o určité 

situaci. Důleţité je mít přehled o tom, co se děje, stane či se můţe stát (Vodáčková, 

2002). V kontextu práce v prostituci by pracovnice měla vědět, jak je práce v sex 

byznysu/prostituci právně ošetřena. Prakticky tedy, zda je její jednání trestně 

postiţitelné či nikoliv. Jak je to s dalšími osobami, které mají z prostituce prospěch 

(trestný čin kuplířství). Při práci na ulici v obci, zda platí vyhláška zakazující nabízení a 

poskytování placených sluţeb. Pracovnice by se měla zajímat o to, jaký druh smlouvy 

s podnikem uzavírá, jaké jsou podmínky smlouvy apod. Měla by si zjistit, jak bude mít 

ošetřeno placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění, včetně daní (zda bude 

odvádět podnik či pracovnice sama). Pracovnice, které nemají přehled o situaci, svých 

právech a povinnostech, jsou více manipulovatelné okolím, které můţe zneuţívat 

nevědomosti (a zejména i nedostatečného sebevědomí) k zastrašování a vydírání 

pracovnic (např. „Seberou ti děti, aţ se někdo dozví, co děláš.“ „Policajti tě můţou 

zavřít.“ apod.). 
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4.6 Schopnost vyuţít vlastní starší zkušenosti 

Obecně lze říci, ţe v prostituci platí čím mladší pracovnice, tím větší riziko - 

svolení k nechráněnému pohlavnímu styku, větší důvěřivost, absence hranic v práci 

apod. (Malinová in Matoušek, 2005, Pyett, Warr, 1999). Kladné i záporné 

zkušenosti jsou východiskem pro zvládnutí dalších situací. Pracovnice, která se při 

práci setká s nečekanou situací (agresivní zákazník, okradení, prasknutí kondomu 

apod.) a situaci dobře zpracuje, můţe při další události vyuţít své minulé zkušenosti. 

Můţe si uvědomit, co jí v této chvíli pomohlo a v ideálním případě činí takové 

kroky, které by nebezpečné události předešly – minimalizuje rizika. Například 

klientka, která si nechávala svůj telefon před zákazníky bez dozoru a která se setkala 

s obtěţováním zákazníka po telefonu, si začala dávat pozor na svůj telefon. Další 

klientka jiţ nenechává bez dozoru kondomy, slyšela, ţe zákazník propíchal 

kondomy. Dobré je, kdyţ si pracovnice mezi sebou vyměňují zkušenosti a rady 

(někdy však mohou být kontraproduktivní, např. výplach při prasknutí kondomu). 

 

4.7 Schopnost vyuţít existence a zkušenosti blízkých lidí 

Řešení krize či problémů, hledání rady u blízkých lidí je obvyklou fází či 

předstupněm, neţ člověk vyhledá pomoc odbornou. Vzhledem k tomu, ţe osoby 

pracující v sexbyznysu svou činnost před okolím a blízkými obvykle tají, mají 

pravděpodobně zúţené moţnosti vyuţívat podpory blízkých lidí v kontextu řešení 

jejich problémů z práce. Mohou mít rovněţ obavy obrátit se svými problémy na 

odborné sluţby. Ze zkušeností R-R je zřejmé, ţe je třeba budovat důvěru přes 

respektující a neodsuzující postoj ke klientce.  

 

4.8 Schopnost vyuţít potenciálu přirozené komunity 

Svět sex byznysu můţe být velice uzavřeným světem, kde se pracovnice 

stýkají a hovoří pouze s kolegyněmi ze stejné branţe. Jejich postoje a náhled na 

okolní svět můţe být někdy zkreslený a vzdálený realitě a můţe se promítat do 

jejich vztahů (např. Představa, ţe všichni muţi podvádí své manţelky. Názor, ţe 

„kaţdá druhá holka v Praze přece pracuje v sexbyznysu“ apod.). Na druhou stranu 

bylo prokázáno, ţe rady jsou účinně přijímány a vnímány právě od tzv. „peers“, 

tedy vrstevníků, osob se stejnými zkušenostmi, kteří se pohybují v určité komunitě 
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(Gaffney, 2008). Kolegyně se mohou vzájemně podpořit, předávat si různé rady (na 

co, na koho si dát pozor…). Předávat zkušenosti novým kolegyním.  

Atmosféra podniků se velmi liší (uvolněná atmosféra x přísná pravidla). 

Bylo by zajímavé sledovat, jak pracovnice vyuţívají humoru k odlehčení a zvládání 

náročných situací. Setkala jsem se např. s tím, ţe pracovnice, které se chtěly zbavit 

neodbytného zákazníka, začaly nahlas hovořit před ním o tom, jak má jedna z nich 

nedoléčenou pohlavní chorobu – zákazník prý upaloval pryč. 

Pouţívání humoru jako obranného mechanismu ke zvládnutí psychicky 

náročných situací si všímá v britské studii Teela Sanders (2004). Dle Sanders 

sexuální pracovnice pouţívají humor k utuţování vztahů s ostatními kolegyněmi, ke 

zvládání negativních emocí spojených s placeným sexem, ale i k získávání 

zákazníků a zastávání určité role. Sanders si všímá podobnosti vyuţívání humoru 

v dalších profesích, které jsou spojené se značným stresem (např. ve zdravotnictví).  

Skupinová dynamika můţe někdy vést k vyloučení jedince, který porušuje 

normy daného kolektivu/podniku. Stává se, ţe pokud se ocitne v týmu kolegyně, 

která nehraje podle určitých pravidel hry, „např. práce pouze s kondomem“, a kazí 

tak kšefty ostatním, tým se semkne a z podniku ji vypudí (platí většinou pouze, 

pokud má podporu u vedení podniku, které dohlíţí nad určitými pravidly).  Naopak 

setkáváme se i s praktikami, kdy se skupina chce zbavit úspěšné kolegyně.  

 

4.9 Schopnost vyuţít vzorců kolektivního chování 

Bylo by zajímavé podrobněji zjišťovat, jaké vzorce chování a rituály 

můţeme identifikovat v prostituci. Můţe mezi ně patřit např. proces vytváření role 

sexuální pracovnice (obvykle doprovázená vytvořením pracovního jména a někdy i 

věku), oslovování a získávání zákazníka, pravidla uţívání kondomů a lubrikantů, 

postupy při prasknutí kondomu, platba za sexuální sluţbu předem, profesionální 

vztah se zákazníkem (udrţení hranice mezi profesí a osobním ţivotem) a mnohé 

další. Jedním z klíčových vlivů na další proces adaptace na práci v sexbyznysu bude 

zvládnutí a pocity kolem „prvního kšeftu“. Některé pracovnice si po několika 

zákaznících (někdy jiţ po prvním „kšeftu“) uvědomí, ţe to prostě „není práce pro 

ně“, a zaţívají velmi nepříjemné pocity (pocity viny, úzkosti apod.).  
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4.10  Naděje, víra v budoucnost, smysl práce 

Naděje je zmiňována jako důleţitý motiv k přeţití u lidí vězněných, týraných a 

mučených, ale i těţce nemocných (Vodáčková, 2002). U práce v sexbyznysu je 

důleţitým tématem úvaha ţen nad jejich budoucností, plánování budoucí kariéry, 

pracovní dráhy. Většinou si pracovnice uvědomují, ţe práce v sexbyznysu není na celý 

ţivot, ale ţijí přítomností a nad budoucností moc nepřemýšlejí (či si ji nechtějí 

připustit). 

 Jednou z pastí, který svět sexbyznysu skýtá, je návyk na vysoké příjmy a ztráta 

jiných pracovních dovedností, resp. pocit, ţe „pracovnice neví, co by jiného dělala“. 

Také nízká motivace pracovat v jiné oblasti za mnohonásobně niţší plat.  

V ideálním případě by pracovnice měla mít stanovené cíle, kterých chce díky 

práci v prostituci dosáhnout (např. naspořit si na auto, byt, soukromou školu apod.). 

Najít si nějaký osobní význam, který pro ni práce v sexbyznysu má. Uvědomit si 

pozitiva a negativa této práce. Udrţovat či hledat jiné alternativy zdroje příjmů a 

moţnosti seberealizace s cílem nebýt závislá pouze na příjmech ze sexbyznysu.  
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5 Životní dráha bývalých klientek R-R 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala úskalími spojenými s prací 

v prostituci. Dosud realizovaná šetření
19

 byla vţdy zaměřena na současné klientky R-R, 

které vyuţívají sluţeb R-R. Je to logické, jsou nejsnáze dostupné pro realizaci šetření. 

Jak ale ţijí klientky, které jiţ nevyuţívají sluţeb R-R (bývalé klientky)? Co se změnilo 

v jejich ţivotě? 

Pokud klient přestane vyuţívat sociálních sluţeb, pracovník se obvykle nedozví , 

z jakého důvodu tomu tak je. Zlepšila se situace klienta, a proto jiţ nepotřebuje a 

nevyhledává odbornou pomoc? Začal mu pomáhat někdo z blízkých lidí (rodina, 

přátelé)? Byl nespokojený s poskytovanou sluţbou a začal čerpat sociální či jiné sluţby 

dalších poskytovatelů sluţeb? Změnil klient bydliště/pracoviště a přestal uţívat sluţbu 

vzhledem k omezené dostupnosti sluţby? Tyto a spousta dalších otázek můţe 

pracovníka napadat. Můţe se také ptát, zda postupoval při práci s klientem vhodně, jeho 

tempem, zda dostatečně vnímal potřeby klienta, zda neztratil důvěru klienta nevhodnou 

intervencí apod.  

Dalším polem zkoumání, které trápí odpovědné sociální pracovníky, 

poskytovatele sociálních sluţeb, a i zadavatele poskytovaných sluţeb je efektivita a 

kvalita poskytovaných sluţeb. Pokud nastala v klientově ţivotě změna, do jaké míry a 

jak se na tom podílela intervence konkrétního sociálního pracovníka? Nakolik sluţba 

(program) pomohl změnit situaci klienta? Dle Morávka (2010) můţeme měřit: 

 výstupy programu, tj. „materiální produkty, sluţby nebo finanční zdroje 

poskytované cílovým skupinám“ (př. rozdaný injekční materiál, 

prostředky prevence – kondomy, lubrikanty aj.); 

 účinky programu, tj. „skutečné změny chování nebo postojů v důsledku 

programu“ (př. pravidelné uţívání kondomu, sníţení výskytu infekčních 

chorob). K zjišťování účinku programu se uţívá např. metody analýzy 

dopadů, která slouţí k nalezení prokazatelných změn v cílové populaci a 

určení přímého vlivu programu na tuto populaci.  

                                                   

19
 Např. „Sexuální chování sexuálních pracovnic“ (Zikmundová, 2003a), „Včera, dnes a zítra“ 

Malinová (2006). 
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Nedostatečná zpětná vazba od klientů (ať jiţ pozitivní či negativní), chybějící 

vyhodnocování efektivity a kvality poskytování sluţeb, nepravidelná či chybějící 

supervize můţe vést k nejistotě, pochybnostem, frustraci pracovníka. 

 

5.1 Cíl šetření 

Dobří holubi se většinou nevracejí. Jak jsou na tom ţeny, které přestaly vyuţívat 

sluţeb R-R (v práci pouţívám označení bývalé klientky R-R)? Jiţ sluţby R-R 

nepotřebují? Přestaly pracovat v sexbyznysu? Začaly vyuţívat sluţeb soukromých 

ordinací poskytujících testy? 

Šetření nemá za cíl měřit kvalitu poskytovaných sluţeb R-R, přestoţe některé 

z otázek byly směřovány na spokojenost s vyuţíváním sluţeb R-R. Cílem šetření bylo 

prostřednictvím telefonického dotazování zjistit, co se změnilo v ţivotě bývalých 

klientek R-R a z jakých důvodů přestaly vyuţívat sluţby R-R, zejména s ohledem na 

moţné opuštění práce v sexbyznysu.  

Sekundárním cílem bylo informování bývalých klientek o nově zaváděných 

sluţbách R-R (individuální terapie a skupinové setkávání ţen).  

Za tímto účelem bylo třeba stanovit si kritéria pro základní soubor respondentek, 

vytvořit výzkumný soubor a kontaktovat tyto klientky telefonicky (podrobně viz 

kapitola 5.6.1). 

 

5.2 Problémové okruhy 

 Nedostatečná zpětná vazba od bývalých klientek, jejich zakotvení v 

ţivotě (ţivotní dráha bývalých klientek R-R). 

 Spokojenost/nespokojenost bývalých klientek v jejich ţivotě. 

 Identifikace faktorů, které vedly k opuštění práce v SB. 

 Spokojenost/nespokojenost s kvalitou poskytování sluţeb v R-R, o.s. 
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5.3 Výzkumné otázky 

 Jak se daří bývalým klientkám R-R, pobočky Praha?  

 Co se změnilo v jejich ţivotě? (změny v partnerském, rodinném ţivotě, 

narození dětí, nástup na mateřskou/rodičovskou dovolenou, změna 

bydliště/pracoviště). 

 Pracují stále v sexbyznysu? Pokud ano, vyuţívají nějakých odborných 

sluţeb? (zdravotních, sociálních, psychoterapeutických aj.)  

 Pokud nepracují v sexbyznysu, co dělají? (mateřská/rodičovská  

dovolená, práce mimo sexbyznys). 

 Co jim pomohlo při opuštění práce v sexbyznysu? (Co bylo impulsem 

k tomu, aby odešly?) 

 Uvaţují o návratu do sexbyznysu?  

 Co by poradily ţenám, které se rozhodují, ţe začnou pracovat 

v sexbyznysu? 

 Jak byly bývalé klientky spokojené s vyuţíváním sluţeb R-R? Chybělo 

jim něco v poskytovaných sluţbách? 

 

5.4 Pouţitá technika sběru dat 

Vzhledem ke stanovenému cíli šetření, které se zaměřuje na bývalé klientky R-

R, byla jediná moţná technika získání dat telefonické dotazování.
20

 Telefonický 

rozhovor byl koncipován jako polostrukturovaný rozhovor s předem připravenými 

okruhy otázek (rozhovor pomocí návodu s neformálními prvky). Jednotlivé otázky byly 

zaměřeny na:  

 zjištění změn v ţivotě bývalých klientek vzhledem k zaznamenaným 

anamnestickým datům v osobních kartách; 

 rozlišení skupiny ţen, které stále pracují v sexbyznysu a těch, které 

odešly ze sexbyznysu (podrobně viz dotazník příloha č. 1).  

Metoda telefonického dotazování je spojena především s marketingovým 

průzkumem trhu. Jedná se především o kvantitativní techniku zpracování dat, kdy se 

provádí telefonické dotazování s podporou počítače (CATI). Mezi výhody 

                                                   

20
 Od roku 2010 je zjišťován u klientek R-R kromě telefonu i email. Pokud klientka souhlasí, 

zasílají se informace o novinkách, akcích R-R emailem.  



 57 

telefonického dotazování oproti osobnímu dotazování bývají uváděny niţší náklady, 

snazší provedení pomocí CATI, menší ovlivnění dotazovaného tazatelem díky 

prostorové vzdálenosti. Pro zajištění účasti dotazovaných by mělo být šetření krátké.  

Uváděna bývá však i nereliabilita odpovědí, vzhledem k omezenému časovému rámci a 

anonymitě, která vede respondenty k odhadům „toho prvního, co vytane na mysli“  

(Hauberer, 2009).  

 

5.5 Etické otázky, rizika šetření 

Mezi základní etické zásady výzkumu patří získání informovaného souhlasu 

respondentů a zajištění jejich soukromí. Vzhledem k zaměření šetření hrozila 

následující rizika:  

 nedostupná/nefunkční telefonní čísla respondentek – skutečnost, ţe 

většina telefonů bude nefunkčních, jsem vnímala jako hlavní riziko. 

Scéna sexbyznysu je charakteristická svou proměnlivostí a migrací. 

V podnicích mají obvykle pracovnice zakázáno poskytovat své telefonní 

číslo zákazníkům, aby nepřebíraly „kšefty“ podniku. Nicméně některé 

pracovnice dávají zákazníkům své telefonní číslo. Záleţí rovněţ na 

prostředí, kde pracují. Častěji tomu tak je u pracovnic, které pracují 

v privátech, kdy si zákazníka získávají po telefonu. Některé pracovnice 

uţívají pracovní telefon či zákazníky domlouvá operátorka privátu. 

Telefonní číslo mění v případech, kdy se setkají s obtěţováním ze strany 

zákazníků. Předpokládám však, ţe i vzhledem k ukončení práce 

v sexbyznysu.  

 Překvapení respondentek, narušení soukromí – vzhledem k cíli 

šetření hrozilo, ţe respondentky se mohou cítit zaskočené tím, ţe se jim 

ozve organizace, kterou jiţ několik let nenavštívily. Pro zmírnění 

momentu překvapení jsem přemýšlela nad moţností zaslání neutrální 

sms s informováním o zjišťování zájmu „Erka“ o bývalé klientky. Sms 

by musela být koncipována tak, aby v případě přečtení jinou osobou neţ 

je bývalá klientka, nemohlo dojít k ohroţení a stigmatizaci bývalé 

klientky R-R. 
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Příklad neutrální sms – Dobrý den, v minulosti jste vyuţívala sluţeb Erka 

v Praze. Zajímá nás, jak se vám daří, a rády bychom vás informovaly o našich nových 

sluţbách. V případě zájmu, mě prozvoňte, zavolám. Jana z Erka. 

 

Nakonec jsem od této moţnosti ustoupila, vzhledem k obavám, ţe by mi 

v případě následného telefonického kontaktu respondentky vůbec nezvedly telefon.  

 

 Ohroţení bývalé klientky, pokud bych hovořila po telefonu s jinou 

osobou. K předejití tohoto rizika jsem se představovala do telefonu 

zpočátku pouze zkráceným názvem organizace (Erko, příp. ordinace na 

Praze 1) tak, aby nemohlo dojít k její identifikaci nezúčastněnou osobou. 

Následně jsem zvolila cestu představení pouze celým jménem a dotazem 

na jméno respondentky. Po ověření, ţe hovořím skutečně s dotyčnou 

bývalou klientkou (např. Vzpomínáte si na ordinaci Erko?), jsem 

přistoupila k dalším otázkám. Vyloučena byla v úvodu kontaktu i 

moţnost představení se celým jménem, názvem organizace, profesí 

(sociální pracovnice) vzhledem k moţné stigmatizaci, pokud bych 

hovořila s nesprávnou osobou (např. s dcerou bývalé klientky).  

 Neochota respondentek zúčastnit se šetření - pro respondentky by 

mohla etapa práce v sexbyznysu tvořit jiţ uzavřenou kapitolu, ke které se 

nechtějí vracet. Vzhledem k absenci komunikace tváří v tvář a moţného 

odečítání neverbálních signálů je těţší na dálku vzbudit zájem a důvěru 

respondentek. Klíčovou částí hovoru v úvodu bylo vzbuzení důvěry a 

zájmu o ţivot/zkušenosti bývalé klientky tak, aby respondentka 

souhlasila s rozhovorem. V případě neochoty vést rozhovor jsem nabídla 

moţnost krátce informovat o nových sluţbách (individuální terapie a 

skupinové setkávání ţen).  

 

5.6 Základní soubor, výzkumný vzorek a jejich charakteristika 

V této části přiblíţím, jak jsou získávána data o klientkách R-R a následně 

konstrukci výzkumného vzorku.  
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5.6.1 Dokumentace osobních dat klientek R-R 

Klientkám čerpajícím zdravotní sluţby je zakládána osobní zdravotní 

dokumentace, která obsahuje záznamy s daty návštěv klientky a poskytnutých vyšetření. 

Dokumentace obsahuje anamnestickou část, kterou vyplňují sociální pracovnice. 

Obsahuje otázky vztahující se k osobním údajům, pracovišti klientky, rodinnému stavu, 

dokončenému vzdělání, práci mimo oblast sex byznysu, uţívaným návykovým látkám 

aj. Získaná data slouţí zejména pro statistické zpracování dat k vyhodnocování trendů 

v sexbyznysu (např. nárůst svobodných matek, studentek apod.). Součástí karty je i 

zaznamenání kontaktu – telefonního čísla. Od roku 2010 téţ emailu, který je 

zaznamenávám v případě, ţe klientka souhlasí se zasíláním nových informací o 

sluţbách R-R. Anonymně (pod přezdívkou) lze klientkám poskytnout pouze vyšetření 

z krve na HIV. Získaná data jsou přepisována do elektronické databáze.  

Klientkám, které chtějí čerpat sociální sluţby, je nejpozději při 2. kontaktu 

zakládána elektronická osobní sloţka klientky. Tato sloţka je zakládána po dohodě 

s klientkou buď na její celé jméno či křestní jméno (přezdívku) dle potřeby čerpání 

sluţeb a pomoci při komunikaci s další institucí. Do karty jsou zaznamenávány 

jednotlivé konzultace s klientkou, její plány a kroky, které byly učiněny k dosaţení 

plánu. Karta obsahuje základní anamnestické údaje (rodinné vztahy, dosaţené vzdělání, 

závislosti), včetně kontaktu na klientku (pokud klientka vlastní telefon či email). 

Klientky, které vyuţívají sluţeb v pondělí, jsou často ohroţené sociální vyloučením. 

Mají většinou pouze základní či střední odborné vzdělání, bydlí v nejistých bytových 

podmínkách, jsou nezaměstnané s obtíţným uplatněním na trhu práce. Pokud vlastní 

telefon, je to obvykle jen krátkou chvíli, či často mění telefonní čísla.  

 

5.6.2 Konstrukce výzkumného vzorku 

Základní soubor je tvořen klientkami, kterým byla zaloţena zdravotní karta v 

rozmezí let 2000 – 2007 a jejichţ poslední návštěva v R- 

R, resp. poslední čerpání sluţby bylo v letech 2005 – 2010. Tento soubor obsahuje 2346 

záznamů o vyuţití sluţeb klientkami. Ze základního souboru byl vytvořen výzkumný 

vzorek na základě zvolených charakteristik: 
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 poslední čerpání sluţby R-R, pobočka Praha se odehrálo v letech 

2005 – 2007. Tedy klientky vyuţily sluţeb R-R naposledy před 3 aţ 5 

lety
21

; 

 klientka čerpala sluţby R-R, pobočka Praha alespoň 3krát – 

vzhledem k tomu, ţe jedním z cílů šetření bylo i mapování spokojenosti 

bývalé klientky s poskytovanou sluţbou, chtěla jsem, aby klientky měly 

opakovanou zkušenost s čerpáním sluţby.  

Po aplikaci zvolených charakteristik byl vytvořen výzkumný vzorek obsahující 

data 117 klientek. Soubor byl vytvářen ze zdravotní databáze Access, importem dat do 

excelovského souboru. Parametrem byla kolonka „datum zápisu“ - tj. datum 1. 

záznamu, tedy vytvoření zdravotní karty v rozmezí od 1.  1. 2000 do 31. 12. 2007. Dále 

kolonka „datum k“ - tj. datum vyšetření z krve v rozmezí  od 1. 1. 2005 do 31. 12. 

2010.  

Elektronická databáze obsahovala osobní údaje klientek, kromě telefonních čísel  

potřebných k realizaci šetření. Telefonní čísla byla ručně dohledávána z „papírových“ 

karet klientek.  

U 14 klientek nebylo číslo v kartě uvedeno. Mohlo se jednat o situace, kdy 

klientka nechtěla uvést kontakt, neměla telefon, nemohla si na číslo vzpomenout aj.  

 

5.7 Vyhodnocení a interpretace šetření 

5.7.1 Popis vzorku  

Výzkumný vzorek tvoří 117 klientek, resp. respondentek.
22

 Tabulka č. 1 

znázorňuje počty respondentek v roce, kdy naposledy vyuţily sluţeb R-R:  

Tabulka č. 1 – Počty respondentek podle posledního čerpání sluţby v R-R 

2005 2006 2007 Celkem 

14 36 67 117 

                                                   

21
 Data byla stahována z databáze k období leden 2011. 

22
 Zajímavou skupinu tvořily téţ klientky, které vyţily sluţeb R-R naposledy v roce 2008. Tento soubor 

tvořilo 27 klientek. Tento soubor byl vytvořen jako záloţní, pro případ, ţe bych se bývalých klientkám, 

které vyuţily sluţeb naposledy v letech 2005 – 2007 vůbec nedovolala. Z časových důvodů nebyl tento 

soubor kontaktován.  
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12,0 30,8 57,2 100 % 

 

Národnostní sloţení výzkumného vzorku 

Ve vzorku převaţovaly respondentky české národnosti (celkem 84 ţen, tj. 71,8 

%). 33 cizinek tvořily ţeny ukrajinské národnosti (15krát), slovenské národnosti 

(11krát), maďarské národnosti (2krát), mongolské národnosti (2krát) a ruské národnosti 

(1krát). Přehledně viz Tabulka č. 2. Zastoupení klientek české národnosti se pohybuje 

v posledních letech mezi 75 - 80 % z celkového počtu klientek, oproti letům před rokem 

2000, kdy byl počet cizinek vyšší (aţ okolo 30 - 40 %). V posledních 3 letech přibývají 

ţeny zejména z afrických zemí (Nigérie, Ghana), které ve vzorku nejsou vůbec 

zastoupeny.  

Tabulka č. 2 – Národnostní sloţení výzkumného vzorku 

česká ukrajinská slovenská maďarská mongolská ruská Celkem 

84 15 11 2 2 1 117 

71,8 12,8 9,4 1,7 1,7 0,9 100 % 

 

Věk výzkumného vzorku 

Věk byl zjišťován k době, kdy byla respondentkám zaloţena karta (podrobně viz 

tabulka č. 3) a dále k době telefonického kontaktování respondentek
23

 (viz tabulka č. 4).  

 

Tabulka č. 3 – Věk výzkumného vzorku v době zaloţení karty 

Méně neţ 

20 let 

20 – 25 

let 

26 – 30 

let 

31 – 35 

let 

36 a více 

let 

Nezjištěno Celkem 

7 61 29 11 8 1 117 

6,0 52,1 24,8 9,4 6,8 0,9 100 % 

 

                                                   

23
 Počítáno k roku 2011. 
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Nejmladší respondentce bylo v době zaloţení karty 18 let, nejstarší bylo 53 let. 

Nejčetněji zastoupenou věkovou skupinou byly respondentky ve věku od 20 do 25 let. 

Průměrný věk činil 25,9 let. Nejčastěji zastoupeným věkem bylo 24 let (14 

respondentek), dále 20 a 29 let (obě věkové kategorie zahrnovaly 12 respondentek) a 21 

let (11 respondentek).  

 

Tabulka č. 4 – Věk výzkumného vzorku v době telefonického kontaktu 

20 – 25 let 26 – 30 let 31 – 35 let 36 a více let Nezjištěno Celkem 

9 45 38 24 1 117 

7,7 38,5 32,5 20,5 0,9 100 % 

 

Nejmladší respondentce bylo v době kontaktování 22 let, nejstarší bylo 58 let. 

Průměrný věk činil 32,1 let. Nejčastěji zastoupeným ročníkem byl 1981 (15krát). Dále 

významnou skupinu tvořily ročníky 1983 a 1980 (oba se vyskytly 11krát).  

 

Rodinný stav  

Ve vzorku převaţovaly ţeny svobodné (77). Téměř stejný počet ţen zaujímaly 

rozvedené (17) a vdané (15). U 7 respondentek nebyl rodinný stav uveden, tj. 6 %). Viz 

Tabulka č. 4.  

Tabulka č. 4 – Rodinný stav výzkumného vzorku  

svobodná vdaná rozvedená nezjištěno Celkem 

77 15 17 7 117 

65,8 12,8 14,5 6,0 100 % 

 

Matky, počet dětí a bezdětné 

V souboru převaţovaly respondentky bezdětné (73 klientek, tj. 62,4 %) nad 

matkami, kterých bylo 35. U 9 respondentek nebyla informace uvedena. U matek se 
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jednalo zejména o matky s jedním dítětem (30). Vícečetné porody byly zastoupeny 

pouze u 5 klientek (4krát 2 děti, 1krát 3 děti). Viz Tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5 – Počet dětí výzkumného vzorku 

Bezdětné 1 dítě 2 a více dětí nezjištěno Celkem 

73 30 5 9 117 

62,4 25,6 4,3 7,7 100 % 

 

Ukončené vzdělání 

Ve zkoumaném souboru nalezneme téměř dvě stejně zastoupené skupiny ţen:  

 respondentky se střední školou s maturitou (43); 

 respondentky se středním odborným vzděláním bez maturity (40).  

Další skupinu tvořily ţeny se základním vzděláním, kterých bylo 22 (tj. 18,8 %). 

Okrajově se vyskytly vysokoškolačky (5 respondentek), z nichţ pouze 1 byla české 

národnosti. V posledních letech R-R zaznamenalo nárůst studentek VŠ, které si 

přivydělávají prostitucí ke studiu a zejména mediálního zájmu o toto téma. Odhady R-R 

představují asi 5-10 % studentek pracujících v sexbyznysu.  

Tabulka č. 6 – Dosaţené vzdělání výzkumného vzorku 

ZŠ SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

VŠ Nezjištěno Celkem 

22 40 43 5 7 117 

18,8 34,2 36,8 4,3 6,0 100 % 

 

Uţívané drogy 

Přehled uţívání drog v anamnéze je znázorněn v tabulce č. 7. V souboru 

převaţují respondentky, které uvedly, ţe drogy neuţívají.
24

 Problém uţívání 

nealkoholových drog v sexbyznysu je velmi skrytý fenomén (zejména u ţen pracujících 

v tzv. indoor sluţbách – kluby, priváty). Prostředí sexpodniků je spjato zejména 

                                                   

24
 Za drogy byly povaţovány nelegální psychotropní látky a nadměrné pití alkoholu.  
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s konzumací a pobízením hostů k popíjení alkoholu. Jiné drogy obvykle nebývají 

tolerovány. Záleţí na jednotlivém podniku, jak má nastaveny pravidla (zda platí zákaz 

uţívání drog). V databázi nebylo zaznamenáno, jaké druhy drog byly uţívány či s nimi 

bylo experimentováno. 

Tabulka č. 7 – Uţívání drog výzkumného vzorku 

Ano Ne V minulosti Nezjištěno Celkem 

7 91 6 13 117 

6,0 77,8 5,1 11,1 100 % 

 

Pracoviště  

Dominujícím pracovním prostředím byl klub (104krát). Kategorie jiné 

zahrnovala natáčení pornofilmů a escortní sluţby (8krát), dále následovala práce 

v privátu (5krát). Ve vzorku nebyly zastoupeny ţeny pracující na ulici. Je to dáno 

moţná jejich niţší motivací k vyuţívání zdravotních sluţeb, případně vyuţily sluţeb 

jednorázově a nenaplnily parametry kontrukce výzkumného vzorku.  

Tabulka č. 8 – Pracoviště výzkumného vzorku 

Klub Privát Jiné  Celkem 

103 5 9 117 

88,0 4,3 7,7 100 % 

 

5.7.2 Průběh a proces telefonického šetření 

Telefonické dotazování probíhalo v období od dubna do června 2011 a v období 

října aţ listopadu 2011.
25

  Celkem bylo obvoláno 93 čísel. 6 čísel nebylo obvoláno 

vzhledem k jazykové bariéře (Mongolky, Maďarky) či uvedení čísel do zahraničí.  

V telefonickém dotazování jsem se zaměřila na Češky a Slovenky. Z důvodu obav 

z jazykové bariéry telefonické dotazování ţen ze zemí bývalého SSSR  (Ukrajinky, 

Rusky) provedla Hana Malinová.  

                                                   

25
 Pauza ve výzkumu nastala díky osobní situaci autorky – přerušení studia. 
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Telefonické dotazování bylo prováděno od pondělí do pátku, nejčastěji mezi 14. 

aţ 20. hod. Respondentky byly informovány o účelu šetření (diplomová práce a pro 

potřeby sdruţení R-R), zmíněna byla zejména absence zpětné vazby od bývalých 

klientek R-R a zájem R-R o to, jak se jim daří a proč přestaly vyuţívat sluţeb R-R. Zda 

je to tím, ţe uţ naše sluţby nepotřebují, či zda byly nespokojené se sluţbami R-R.  

V případě uskutečnění rozhovoru, jsem kladla otázky volně podle 

polostrukturovaného dotazníku. Průběh rozhovoru nebyl nahráván (z důvodu 

technických komplikací nahrávání na diktafon vzhledem k rušení signálu telefonu, a 

zároveň by to mohlo i odradit respondentky). Respondentky jsem informovala, ţe si 

v průběhu rozhovoru budu zaznamenávat jejich odpovědi ručně do dotazníku.  

Většiny respondentek jsem se zeptala, zda by mi mohly doporučit případně 

nějakou kolegyni, kterou bych mohla oslovit (metoda sněhové koule). Většina 

respondentek uvedla, ţe není s nikým v kontaktu, coţ můţe poukazovat na to, ţe 

uzavřely za kariérou v sexbyznysu dveře a nechtějí být více spojovány s touto sférou. 

Dále by to mohlo potvrzovat pravidlo, ţe ţeny si obvykle v práci nehledají kamarádky, 

udrţují si odstup a vztahy jsou někdy spíše napjaté vzhledem ke konkurenčnímu boji. 

Metodou sněhové koule se mi získat kontakt na jednu respondentku, která souhlasila 

s rozhovorem. Co bylo zjištěno?  

 

Nedostupná, neexistující čísla 

Většinu respondentek ze zkoumaného vzorku se nepodařilo zastihnout, a 

potvrdilo se tedy hlavní riziko výzkumu – nedostupnost respondentek na telefonu. 

Ukázalo se, ţe více neţ 2/3 všech čísel bylo nedostupných či nefunkčních (69, tj. 71,1 

%). Podrobně viz Tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9 – Průběh telefonického dotazování – nedostupnost respondentek 

Nedostupná 

čísla 

Neexistující 

čísla 

Číslo dočasně 

nemůţe 

přijmout 

hovor 

Nezvedala 

telefon 

Celkem 

26 21 13 9 69 

37,7 30,1 18,8 13,1 100 % 
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Nedostupná čísla (26krát) 

Po vytočení čísla se objevily hlášky operátora např.: 

„Volaný účastník není dostupný, zavolejte později.“ 

„Číslo je vypnuté nebo nedostupné.“ 

Tato hláška můţe znamenat, ţe dotyčný se nachází mimo signál, nebo má 

vypnutý telefon, ale i variantu, ţe číslo (sim karta) se nachází mimo telefon, a tudíţ není 

pouţívané, ale stále existuje. K deaktivaci čísla přitom můţe dojít u systému placených 

karet po 13 měsících, kdy nedošlo k ţádnému dobití kreditu. Tento systém deaktivace 

čísel bude nově zaveden i u telefonů s paušální platbou za volání (sdělení Vodafone). Je 

tedy otázkou, zda volaná čísla byla spíše nepouţívaná (sim karta mimo telefon) nebo 

jsem se voláním trefila do doby, kdy respondentky měly např. vypnutý telefon. 

Vzhledem k tomu, ţe tato čísla byla obvolávána 2krát v různé časy, domnívám se, ţe se 

spíše jedná o situaci, kdy číslo není pouţívané.  

 

Neexistující čísla (21krát) 

Do této kategorie byly zařazeny čísla, kde se objevila hláška: 

„Volané číslo neexistuje.“ 

Zvukový signál a na displeji telefonu se objevilo: „Chyba v čísle.“ 

Jednalo se o prokazatelně neexistující čísla, která byla buď deaktivována 

(zrušena) nebo mohlo dojít jiţ k nahlášení chybného čísla v okamţiku vyplňování karty 

klientkou. Předpokládám, ţe pravděpodobnější varianta je, ţe čísla byla zrušena. 

Klientky, které si nejsou jisté svým telefonním číslem, si obvykle během vyplňování 

karty ověří své číslo v telefonu.  

 

„Číslo nemůţe dočasně přijmout váš hovor, pokud chcete kontaktovat číslo, 

zašlete sms“ (sdělení automatu, 13krát) 

Tato čísla nebyla kontaktována prostřednictvím sms. Ţadný z mobilních 

operátorů (Vodafone, O2, T-Mobile) nepouţívá tuto hlášku a vypadá to tedy, ţe sluţba 

souvisí s nastavením telefonu. Dle sdělení Vodafone by se mohlo jednat o situaci, kdy 

telefonní číslo je aktivní (existuje), ale je tzv. odloţené. To znamená, ţe se nenachází 

v zapnutém telefonu a není pouţívané. Dále by se mohlo jednat o situaci, kdy tento 

vzkaz je součástí hlasové schránky. Dle sdělení operátora O2 by se mohlo jednat o 

funkci sluţby nějaké ústředny, například u firemních čísel.  U T-Mobile se lze setkat 

s podobnou hláškou „volaný účastník není oprávněn přijmout váš hovor“. Tato hláška 
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se týká twist dobíjecích karet a můţe znamenat, ţe sim karta nebyla aktivována nebo 

volaný nemá dostatečný kredit pro přijetí hovoru.  

 

Číslo vyzvání, nikdo ho nebere (9krát) 

Jednalo se o situace, kdy se nepodařilo dovolat na uvedené číslo, přestoţe číslo 

vyzvánělo. Tato čísla byla obvolávána 2krát v různé časy. Mohlo se jednat o náhodu. 

Nikdo se na zmeškaný hovor neozval zpátky. Nepodařilo se tedy zjistit, zda číslo vlastní 

stále bývalá klientka či je například v drţení jiné osoby (viz kategorie omyl).  

 

 

Existující, funkční čísla 

Přibliţně u 1/3 čísel se podařilo dovolat na uvedená čísla. Tyto situace by se daly 

rozdělit do kategorií viz Tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10 – Průběh telefonického dotazování – kontakt s osobou na telefonu 

Omyl Odmítnutí 

rozhovoru 

Souhlas s 

rozhovorem 

Celkem 

11 5 12 28 

39,2 17,9 42,9 100 % 

 

 

Omyl (11krát) 

Většinou se jednalo o situace, kdy telefon zvedl muţ (7krát). Představila jsem se 

většinou pouze jménem s dotazem na jméno klientky a muţi uvedli, ţe se jedná o omyl. 

V jednom případě se muţ představil jako manţel respondentky a dotazoval se, proč s ní 

chci hovořit. Domluvily jsme se, ţe mi poskytne telefonní číslo na jeho ţenu. Ţena si 

nemohla vybavit sluţby ordinace Erka a z komunikace nebylo jisté, zda je se jedná o 

bývalou klientku či snad třeba o její matku - měla starší hlas a mohlo jít o shodu jmen. 

Nebo také o situaci, kdy respondentka úplně vytěsnila zkušenost se sluţbami R-R.  

Hovor jsem raději ukončila s tím, ţe se jedná o omyl.  
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Odmítnutí rozhovoru (5krát) 

5 respondentek odmítlo zúčastnit se šetření. Většinou stroze sdělily, ţe nemají 

zájem. Jedna z nich zmínila, ţe je to pro ni „uzavřená kapitola“, nechce se o tom bavit 

a nechce, abychom ji do budoucna dále kontaktovaly. U jedné respondentky došlo 

v průběhu nabídky k vybití baterie, odmítla rozhovor formou krátké textové zprávy 

(sms). 

 

Souhlas s rozhovorem (12krát) 

12 respondentek souhlasilo s rozhovorem. Některé respondentky byly 

překvapené a zaskočené dotazovaním. Dotazovaly se například, odkud jsem na ně 

získala kontakt a zajímalo je následné zpracování výzkumu (anonymita získaných 

odpovědí). Některé klientky se více rozpovídaly, jiné odpovídaly stroze na otázky. 

Jedna z klientek byla potěšena rozhovorem – vyjádřila, ţe mohla zavzpomínat na staré 

časy s holkami. Některé Ukrajinky byly trochu nedůvěřivé, důvěru pomohla navázat 

komunikace částečně v ruském jazyce.   

 

5.7.3 Telefonické rozhovory 

Výzkumný soubor tvoří 13 respondentek, které souhlasily s rozhovorem (v 12 

případech se jednalo o telefonický rozhovor, v jednom případě o předání a vyplnění 

dotazníku). Rozhovory s respondentkami jsem očíslovala od 1 do 13. Odpovědi 

respondentek, které byly zpracovány podle jednotlivých výzkumných otázek, lze tedy 

identifikovat pod číslem respondentky. V příloze č. 2 - 9 je zachycen záznam získaných 

odpovědí formou záznamu rozhovoru u respondentek, se kterými jsem provedla 

telefonický rozhovor. 

Délka telefonického rozhovoru se pohybovala v rozmezí 9 – 25 minut, nejčastěji 

do 15 minut. Aby mohly být dále zkoumány změny v ţivotě klientek, bylo třeba nejprve 

zpracovat data, která byla získána v rámci vyplnění osobní karty při prvním čerpání 

sluţby R-R. 
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Ananamnestická data o respondentkách, které souhlasily s  rozhovorem 

 

Věk 

Věk byl zjišťován k době, kdy byla respondentkám zaloţena karta (podrobně viz 

tabulka č. 11) a dále k době telefonického kontaktování respondentek (viz tabulka č. 

12).  

Tabulka č. 11 – Věk respondentek souhlasících s rozhovorem v době zaloţení 

karty 

Méně neţ 

20 let 

20 – 25 

let 

26 – 30 

let 

31 – 35 

let 

36 a více 

let 

Nezjištěno Celkem 

2 4 3 1 3 1 13 

15,4 30,8 23,1 7,7 23,1 7,7 100 % 

 

Nejmladší respondentce v době zaloţení karty bylo 18 let, nejstarší bylo 53 let. 

Průměrný věk činil 28 let. Nejčastěji zastoupeným věkem bylo 20 let (2krát) a 36 let 

(2krát).  

 

Tabulka č. 12 – Věk respondentek souhlasících s rozhovorem v době kontaktování 

20 – 25 let 26 – 30 let 31 – 35 let 36 a více let Celkem 

2 4 2 5 13 

15,4 30,8 15,4 38,5 100 % 

 

Nejmladší respondentce bylo 22 let, nejstarší 58 let. Průměrný věk činil 33,5 let. 

Vyšší průměrný věk respondentek je dán nejsilněji zastoupenou skupinou ţen nad 36 

let, a zejména tedy faktem, ţe se jednalo o skupinu ţen, které ze sexbyznysu jiţ odešly.  

 

 

Národnost 

V souboru převaţovaly ţeny české národnosti. Ukrajinské ţeny hovořily česky,  

důvěru k rozhovoru u některých pomohla navázat komunikace částečně v ruském 

jazyce.   
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Tabulka č. 13 – Národnost respondentek souhlasících s rozhovorem 

česká ukrajinská slovenská Celkem 

8 4 1 13 

61,5 30,8 7,7 100 % 

 

 

Rodinný stav respondentek v době zaloţení karty v R-R 

Dle údajů z osobních karet klientek převaţovaly klientky svobodné. Podrobně 

viz Tabulka č. 14. 

Tabulka č. 14 – Rodinný stav respondentek souhlasících s rozhovorem v době 

zaloţení karty 

svobodná vdaná rozvedená nezjištěno Celkem 

6 2 4 1 13 

46,2 15,4 30,8 7,7 100 % 

 

 

Děti v době zaloţení karty v R-R 

Dle údajů z osobních karet klientek převaţovaly klientky bezdětné. Podrobně viz 

Tabulka č. 15.  

Tabulka č. 15 – Počet dětí respondentek souhlasících s rozhovorem v době zaloţení 

karty 

Bezdětné 1 dítě 2 děti nezjištěno Celkem 

8 4 0 1 13 

61,5 30,8 0 7,7 100 % 

 

 

Vzdělání v době zaloţení karty v R-R 

Dle údajů z osobních karet klientek nejčastěji měly respondentky dokončenou 

střední školu s maturitou (podrobně viz Tabulka č. 16). V rámci telefonického šetření 

nebylo sledováno, zda došlo ke změně vzdělání. Dotazovala jsem se, zda respondentky 
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v současné době studují. Většina respondentek uvedla, ţe nestuduje (7krát). Jedna 

respondentka uvedla, ţe studuje SŠ bez maturity. Ostatní odpovědi nebyly zjištěny.  

 

Tabulka č. 16 – Dosaţené vzdělání respondentek souhlasících 

s rozhovorem v době zaloţení karty 

ZŠ SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

VŠ Nezjištěno Celkem 

3 2 6 1 1 13 

23,1 15,4 46,2 7,7 7,7 100 % 

 

 

Poslední profese (zaměstnání) v době zaloţení karty v R-R 

Poslední profesí je myšlena činnost, kterou vykonávala klientka před vstupem do 

sexbyznysu. Jedna bývalá klientka byla nezaměstnaná a registrovaná na úřadě práce. U 

dvou klientek nebyla odpověď zjištěna. Uvedené profese v době vyplnění karty lze jen 

obtíţně roztřídit. Objevily se profese: 

 asistentka; 

 zdravotní sestra; 

 barmanka v casinu; 

 přadlena; 

 pokladní; 

 manipulační dělnice; 

 barmanka (studentka); 

 sekretářka; 

 překladatelka. 

 

 

Pracoviště v době zaloţení karty v R-R 

Oproti výzkumnému vzorku, kde se vyskytovaly různé typy pracovišť (kluby, 

priváty, eskort a natáčení pornofilmů), u respondentek, které souhlasily s rozhovorem, 

se objevil pouze jeden typ pracoviště, a to klub. Jednalo se o kluby na území městských 

částí Praha 1 – 5, nejčastěji pracovaly respondentky v klubu na Praze 2 (5krát).  
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Tabulka č. 17 – Pracoviště respondentek 

souhlasících s rozhovorem v době zaloţení karty 

Klub Nezjištěno Celkem 

12 1 13 

92,3 7,7 100 % 

 

 

Čerpání sluţeb v R-R  

U respondentek jsem sledovala: 

 rok prvního čerpání sluţby v R-R, který se pohyboval v rozmezí let 2003 

aţ 2007 (podrobně viz tabulka č. 18); 

 rok posledního čerpání sluţby v R-R (podle zadaných kritérií 2005 – 

2007), který se pohyboval v rozmezí let 2006 – 2007 (viz tabulka č. 19). 

 

Respondentky nejčastěji vyuţily sluţeb naposledy v roce 2007. Z roku 2005 se 

nepodařilo provést rozhovor s ţádnou respondentkou (uvedená čísla byla nedostupná, 

v jednom případě se jednalo o omyl). Lze tedy předpokládat, ţe platí, ţe čím je 

telefonní číslo starší, tím méně je pravděpodobné, ţe funguje (či ţe ho uţívá stále 

bývalá klientka).  

Respondentky většinou vyuţívaly sluţeb R-R pravidelně. Frekvence vyuţívání 

sluţeb se pohybovala na škále od 3 do 9 návštěv R-R, nejčastěji se objevilo vyuţití 

sluţeb 3krát (celkem 5 respondentek). 

 

Tabulka č. 18 – Poprvé v R-R (respondentky souhlasící s rozhovorem) 

2003 2004 2005 2006 2007 Nezjištěno Celkem 

1 3 2 3 3 1 13 

7,7 23,1 15,4 23,1 23,1 7,7 100 % 
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Tabulka č. 19 – Naposledy v R-R (respondentky souhlasící 

s rozhovorem) 

2005 2006 2007 Nezjištěno Celkem 

0 4 8 1 13 

0 30,1 61,5 7,7 100 % 

 

 

Získané odpovědi byly dle výzkumných otázek zpracovány do kategorií: 

 osobní ţivot, změny a spokojenost v osobním ţivotě; 

 pracovní ţivot – s ohledem na variantu práce v sexbyznysu a mimo 

oblast sexbyznysu; 

 motivace pro odchod ze sexbyznysu; 

 návrat do sexbyznysu; 

 pozitiva práce v sexbyznysu; 

 negativa práce v sexbyznysu; 

 rady ţenám, které se rozhodují, ţe začnou pracovat v sexbyznysu; 

 hodnocení sluţeb R-R; 

 vyuţívání jiných odborných sluţeb. 

 

 

Osobní ţivot, změny a spokojenost v osobním ţivotě 

Bylo zjištěno, ţe u většiny respondentek (u 11 z 13) došlo ke změnám v jejich 

osobním ţivotě. Jednalo se o změnu rodinného stavu (2krát), či narození prvního či 

dalšího dítě (2krát), či obě předchozí kombinace (4krát). U třech respondentek se 

nezměnil rodinný stav, ale uvedly, ţe si našly stálého partnera. Podrobně viz Tabulka č. 

20: 
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Tabulka č. 20 – Změny v osobním ţivotě 

Změna 

rodinného 

stavu 

Narození 

dítěte 

Změna 

rodinného 

stavu + 

narození 

dítěte 

Stálý 

partner 

Ţádná 

změna 

Celkem 

2 2 4 3 2 13 

15,4 15,4 30,1 23,1 15,4 100 % 

 

 

Rodinný stav a stálý partner 

Ve vzorku byly poměrně rovnoměrně zastoupeny všechny rodinné stavy (vyjma 

vdov a registrovaných partnerství, které se neobjevily, viz Tabulka č. 21). Oproti 

původní situaci respondentek v době zaloţení karty (viz. Tabulka č. 3) došlo zejména 

k změně u stavu vdaných, kterých přibylo (ze svobodných i rozvedených):  

 

Tabulka č. 21 – Rodinný stav respondentek souhlasících 

s rozhovorem v době kontaktování 

vdaná rozvedená svobodná Celkem 

5 4 4 13 

38,5 30,1 30,1 100 % 

 

Otázka na stálého partnera směřovala k respondentkám svobodným a 

rozvedeným (8), kde většina respondentek (5) uvedla, ţe má stálého partnera. U dvou 

respondentek se nepodařilo zjistit, zda mají stálého partnera. Dvě respondentky 

v průběhu rozhovoru svého partnera chválily (viz tabulka č. 22). Otázka na stálého 

partnera nebyla v průběhu zakládání karty v R-R zjišťována.  

Tabulka č. 22 – Stálý partner 

Ano Ne Nezjištěno Celkem  

5 1 2 8 

38,5 7,7 15,4 100 % 
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Matky 

Oproti původnímu stavu v době zaloţení karty (viz Tabulka č. 14) v souboru 

převaţovaly matky nad bezdětnými (celkem 8 matek oproti původním 4 matkám). 

Čtyřem respondentkám se narodilo první dítě. Dvě respondentky uvedly narození 

druhého dítěte. Jedna respondentka uvedla, ţe má jiţ dospělou dceru.  

Pět respondentek v době dotazování bylo na rodičovské dovolené. Jedna 

z respondentek zmínila, ţe chce s dítětem zůstat na rodičovské dovolené co nejdéle, jak 

to půjde a v tomto kontextu si postěţovala, ţe nemá hlídání pro dceru. 

 

Tabulka č. 23 – Počet dětí respondentek souhlasících 

s rozhovorem v době kontaktu 

Bezdětné 1 dítě 2 děti Celkem 

5 6 2 13 

38,5 46,2 15,4 100 % 

 

 

Spokojenost v osobním ţivotě 

Respondentky měly ohodnotit jejich osobní ţivot známkou 1 - 5 (výborně – 

nedostatečně). V souboru byly poměrně rovnoměrně zastoupeny dvě skupiny ţen (viz. 

Tabulka č. 24):  

 respondentky, které uvedly, ţe se mají výborně (známka 1 – 6krát). 

Některé doplnily slovy „skvěle“, „jsem nyní velmi šťastná“; 

 respondentky, které uvedly, ţe se mají dobře (známka 3 – 5krát) – jedna 

z nich doplnila, ţe se má „průměrně“. Jiná doplnila: “Nestěţuji si, dá se 

to, mohlo by být i hůře.“ Zmiňovala, ţe je to s prací těţké, hodně se 

propouští.  

Dvě respondentky ohodnotily svůj osobní ţivot známkou 2. Respondentka č. 12  

doplnila: „jsem spokojená, co to je být šťastná? Můţu si koupit, co potřebuju, zdravotně 

jsem na tom dobře, jsou na tom lidé určitě hůře.“  Respondentka č. 11, která ohodnotila 

svůj osobní ţivot známkou 2, spokojeně však moc nepůsobila, spíše rezignovaně.  
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Tabulka č. 24 – Spokojenost v osobním ţivotě (hodnocení známkou 1-5) 

Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 Známka 5 Celkem 

6 2 5 0 0 13 

46,2 15,4 38,5 0 0 100 % 

 

Z šetření tedy vyplynula celková spokojenost v osobním ţivotě respondentek 

(průměrná známka 1,9).  Tato spokojenost pramení pravděpodobně zejména 

z uspokojivého partnerského ţivota a rodinného ţivota. A zřejmě také z důvodu jejich 

odchodu ze sexbyznysu (viz níţe). 

 

 

Pracovní ţivot  

Co se týká pracovní dráhy, byla sledována zejména ve vztahu k sexbyznysu, a 

to: 

 zda stále pracují v sexbyznysu. Pokud ne, jak dlouho nepracují v této 

oblasti, co bylo impulsem k jejich odchodu a zda uvaţují o návratu do 

sexbyznysu. 

 zda pracují mimo oblast sexbyznysu a v jaké oblasti. 

 

Ukončení kariéry v sexbyznysu 

Všechny respondentky (13) uvedly, ţe uţ v sexbyznysu nepracují. Některé jejich 

kariéru v sexbyznysu okomentovaly: „je to pro mě minulost“, „uzavřená kapitola“, 

„zavřela jsem zatím dveře“ apod. U jedné respondentky se v průběhu rozhovoru 

ukázalo, ţe jiţ nepracuje v podniku, ale udrţuje vztah s jedním muţem, kterého 

doprovází občas na cestách (dělá mu společnici). Tento muţ je pro ni významný v tom 

smyslu, ţe jí pomohl odejít z podniku. Jedna respondentka v průběhu rozhovoru 

zmínila, ţe se jde týţ ten zeptat na práci tanečnice do kabaretu. Práci na pokojích však 

jiţ odmítá, o tancování říká „to je něco jiného, neţ práce na pokojích“. 
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Délku období ukončení práce v sexbyznysu znázorňuje tabulka č. 25: 

Tabulka č. 25 – Jak dlouho respondentky nepracují 

v sexbyznysu? 

1-2 roky 3-4 roky 5-6 let Nezjištěno Celkem 

2 4 5 2 13 

15,4 30,1 38,5 15,4 100 % 

 

U dvou respondentek se nepodařilo zjistit odpověď, jedna z nich uvedla, ţe 

pouze tancovala. Nejčastěji se objevovalo období 5 let (4 respondentky).  

 

 

Motivace pro odchod ze sexbyznysu 

Na otevřenou otázku „Co vám pomohlo při odchodu ze sexbyznysu? Co bylo 

impulsem?“ respondentky uváděly odpovědi, které by se daly shrnout do kategorií, viz 

Tabulka č. 26. Některé odpovědi zahrnovaly dvě varianty, např. nový partner a 

vyčerpání z práce. V jednom případě se nepodařilo odpověď zjistit, respondentka se 

ostýchala. 

 

Tabulka č. 26 – Motivace pro odchod ze sexbyznysu 

Nový partner Změna, 

nespokojenost 

v práci 

Splnění cíle Nezjištěno Celkem 

6 6 1 1 13 

46,2 46,2 7,7 7,7 100 % 

 

 

Nový partner 

Byl nejčastějším explicitně pojmenovaným důvodem odchodu ze sexbyznysu. 

V této souvislosti byl zmíněn 6krát. Jedna respondentka uvedla v souvislosti s novým 

partnerem i narození dítěte.  
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Pro respondentku č. 1 byl „nový partner“ spíše muţ, který jí pomohl odejít ze 

sexbyznysu díky tomu, ţe ji finačně podporoval a podporuje. Byl jejím zákazníkem, 

jedná se o staršího, movitého muţe. Respondentka uvedla, ţe s ním nadále udrţuje 

vztah a občas mu dělá společnici na cestách do zahraničí. Její manţel údajně o tomto 

muţi neví, ani o minulosti respondentky. Tato respondentka sdělila: „Měla jsem štěstí, 

ţe jsem díky němu mohla odejít. Jiné holky asi takové štěstí nemají.“ Zaznamenala jsem 

určitou nejistotu, jak o tomto muţi hovořit, zda je pro ni stále spíše „prací“ neţ 

přítelem.  

Respondentka č. 11 upřesnila, ţe v podstatě nešlo skloubit nový partnerský vztah 

a práci v sexbyznysu: „Začala jsem tu práci nenávidět, po sexuální stránce to nešlo dál 

s partnerem, měla jsem odpor ke styku“, proto musela odejít. Její odchod byl zároveň 

zaloţen i na určitém vyčerpání z práce. Respondentka sdělila, ţe „uţ to překročilo 

určitou míru“.  

Změna, nespokojenost v práci 

Jednalo se o situace, kdy respondentky vyjádřily neurčitě, ţe chtěly změnu:  

 „Chtěla jsem změnu, změnit ţivot.“ (repondentka č. 2);  

 „Byla to uţ dlouhá doba.“ (respondentka č. 8, upřesnila, ţe pracovala 

v této branţi necelé 4 roky, rozhodly se s manţelem odejít z Prahy do 

místa jejich původního bydliště, kde zrekonstruovaly domek, manţel 

věděl o její práci v sexbyznysu). 

Práce v sexbyznysu byla téţ popsána jako určitá ohraničená etapa v ţivotě 

respondentky: 

„Zkusila jsem si to a odešla jsem“ (respondentka č. 4, práci v sexbyznysu 

omlouvala svým mladým věkem, teď je starší a víc ví. Domnívá se, ţe kdyţ má holka 

něco v hlavě, práci si vţdycky najde, ostatním zbude pracovat v sexbyznysu). 

 Respondentka č. 13 k této otázce uvedla, ţe uţ to nemá to zapotřebí, má práci 

co ji baví a ostýchala se říci, co jí pomohlo při odchodu ze sexbyznysu do telefonu. 

 

Jednalo se téţ o určité události, které vedly k odchodu respondentek: 

změna hodnot, zdravotní problémy – operace cysty na mléčné ţláze 

(respondentka č. 5 k práci v sexbyznysu doplnila, ţe to bylo špatné období, neměla 

„papíry“ – doklady, jednalo se o respondentku z Ukrajiny). 
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Nespokojenost s pracovními podmínkami 

Respondentka č. 12 velice konkrétně popsala, co vedlo k jejímu odchodu 

(obecně bychom odpověď mohly označit jako nespokojenost s pracovními 

podmínkami): 

Respondentka č. 12 se rozhodla, ţe uţ nechce pracovat v podniku, kde funguje 

systém manaţerů, kteří dohazují klientům pracovnice. Byla nespokojená s přístupem 

manaţerů a pracovními podmínkami. Např. kdyţ pracovnice byla nemocná, musela 

sehnat za sebe náhradu, coţ se stalo i jí a řekla si: „Uţ to nemám zapotřebí.“  Navíc 

fungoval princip, ţe manaţeři dohazovali určité slečny, které byly ochotny poskytovat 

sluţby navíc (rizikové). Pracovní podmínky popisovala jako „nelidské“. Nelíbily se jí 

praktiky vedení, které se snaţilo chránit tím, ţe dávalo podepisovat ţenám různé 

fiktivní, bianco smlouvy či pracovnice musela podepsat, ţe v podniku neposkytuje 

erotické sluţby. Tento přístup nazvala jako „sviňárnu“. Vadilo jí i, ţe měly nařízené 

povinné testy, kdyţ se přece v podniku neposkytovaly erotické sluţby z pohledu 

manaţerů. Vadil jí systém pokut za pozdní příchody, raději by prý slečnu, se kterou jsou 

problémy, měli vyhodit, neţ ji pokutovat. Situaci s pokutami okomentovala: „Manaţeři 

se napásli i z pokut.“ Popisovala i zkušenost, kdy jedna z pracovnic chtěla odejít 

z podniku, nelíbilo se jí tam a manaţeři jí nedovolili odejít před koncem směny, 

„zadrţovali ji v podniku“. Slečna zavolala tenkrát manţelovi, který zavolal na policii, a 

policie si pro ni přijela a manaţeři se prý hrozně rozčilovali.  

 

Splnění cíle 

Pouze jedna respondentka uvedla důvod, který by se dal označit jako splnění 

nějakého cíle. Pro respondentku č. 10 impulsem k odchodu bylo zaplacení dluhů, a to, 

ţe si našla jinou práci, kterou pojmenovala jako „legální práci“ – dělnice v 

automobilce.  Doplnila, ţe tedy uţ nepotřebovala tolik peněz. V sexbyznysu pracovala 

cca 2 roky.  

Bylo by zajímavé sledovat, zda a s jakými cíly a také představami vstupují ţeny 

do sexbyznysu. Nejčastější motivací jsou pravděpodobně rychle vydělané finance. Je 

však otázkou, zda se daří ţenám vyuţít vydělaných peněz podle jejich představ a jak 

s nimi nakládají.  
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Důvody, které vedly k práci v sexbyznysu 

Motivace respondentek pro vstup do světa sexbyznysu nebyla zkoumána.  

Některé respondentky měly potřebu vyjádřit, z jakých důvodů začaly poskytovat 

placené sexuální sluţby.  

Dvě respondentky popsaly, ţe začaly pracovat v této oblasti, aby zabezpečily 

sebe a své dítě. Jednalo se o respondentky, které zůstaly samy s dítětem, partner je 

opustil a nepodílel se finančně na zabezpečení dítěte nebo pouze minimálně. 

Respondentka č. 7 doplnila, ţe v této oblasti začala pracovat kvůli dceři, aby jí mohla 

platit soukromou střední školu. Uvedla, ţe kvůli sobě by tuto práci nedělala, dokázala 

by se uskromnit, ale dělala to kvůli dceři, aby ji zabezpečila. Práci ji nabídla 

kamarádka, která byla téţ ve finanční tísni, a zdůraznila, ţe obě potřebovaly zabezpečit 

děti HNED, a ne čekat, aţ si najdou práci. Tento její cíl se jí pravděpodobně podařilo 

naplnit, protoţe na závěr dotazování dodala, ţe je na sebe pyšná, ţe se dokázala 

postarat o dceru a zabezpečit ji. S tím, ţe pracovala v sexbyznysu, se vyrovnala právě 

díky tomu, ţe si říkala, ţe to dělá pro dceru.  

Respondentka č. 3 začala pracovat v sexbyznysu kvůli finančním problémům, 

které neupřesnila. Nebylo zjištěno, zda se jí podařilo tyto problémy vyřešit. 

Oproti motivacím k zajištění rodiny se objevil i pragmatický motiv „zvýšení 

ţivotní úrovně“ u respondentky č. 12 (svobodná, bezdětná). Tato respondentka 

v průběhu rozhovoru na adresu práce v sexbyznysu zmínila, ţe nevidí rozdíl v tom, 

kdyţ někdo střídá milence či má bohatého milence a nebo dělá tuto práci. 

 

Práce mimo oblast sexbyznysu 

Jak uţ bylo zmíněno, všechny respondentky uvedly, ţe přestaly pracovat 

v sexbyznysu (přestoţe respondentka č. 1 uvedla, ţe občas dělá společnici jednomu 

muţi a respondentka č. 11 sháněla práci na pozici tanečnice). Co uvedly respondentky, 

ţe dělají? Podařilo se jim najít práci mimo sexbyznys? Přehledně viz Tabulka č. 27: 
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Tabulka č. 27 – Pracovní činnost respondentek 

Mateřská/rodičovská 

dovolená 

Práce mimo 

oblast 

sexbyznysu 

Nezaměstnané Celkem 

5 6 2 13 

38,5 46,2 15,4 100 % 

 

5 respondentek bylo v době dotazování na rodičovské dovolené. Je otázka, zda 

přemýšlely, kde budou po rodičovské shánět práci. V dotazování jsem se nezaměřovala 

přímo na tento aspekt. Respondentka č. 10, která pracovala v automobilce, doplnila, ţe 

po rodičovské se vracet na toto místo nebude z důvodu velké vzdálenosti do místa 

bydliště. Respondetka č. 6 uvedla, ţe chce zůstat na rodičovské co nejdéle, jak to půjde 

a rozhodně se nechce vracet do sexbyznysu.  

6 respondentek v době dotazování pracovalo na pozicích: 

 umělecká fotografka (respondentka č. 2 doplnila, ţe nedělá erotické 

fotky); 

 manaţerka (respondentka č. 4 z Ukrajiny doplnila, ţe má „normální 

práci“); 

 barmanka v Rakousku (respondentka č. 5 z Ukrajiny uvedla, ţe pracuje 

„načerno“, plánovala začít pracovat v Rakousku jako pečovatelka, coţ 

okomentovala tak, ţe v Rakousku se na práci pečovatelky a migrantky 

dívají lépe a váţí si jí a není to pro ně sluţka; 

 zaměstnankyně výrobní sféry, kancelářská práce (respondentka č. 8 více 

neupřesnila, jen sdělila, ţe ji práce baví, byla ve zkušební době); 

 tlumočnice (respondentka č. 12, doplnila, ţe „dělá pro jednoho 

Švýcara“); 

 podnikatelka (respondentka č. 13 více neupřesnila, jen dodala, ţe ji  

práce baví). 
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Nezaměstnané respondentky 

Dvě respondentky byly v průběhu dotazování nezaměstnané. Respondentka č. 7 

uvedla, ţe je registrovaná na úřadu práce. Posteskla si, ţe má problém sehnat práci z 

důvodu špatné dopravní obsluţnosti z vesnice a absenci řidičského průkazu. Uvedla, ţe 

ji ţiví v podstatě 3 roky přítel – podnikatel, kterému je hrozně vděčná. Ale zároveň ji asi 

trochu trápí, ţe ztratila určitou nezávislost: „byla jsem zvyklá se umět o sebe postarat 

bez chlapů“. Respondentka č. 11, která uvedla, ţe stále studuje střední školu (věk: 24 

let), sdělila, ţe má problémy sehnat brigádu ke studiu. V době dotazování začala hledat 

práci na pozici tanečnice v kabaretu.  

 

Návrat do sexbyznysu  

Byl zkoumán z hlediska úvah respondentek o návratu do sexbyznysu a faktorů, 

které by je eventuelně přiměly k návratu do této oblasti, které byly zjištěny jen 

okrajově. Odpovědi respondentek byly roztříděny do skupin (viz Tabulka č. 28): 

 

Tabulka č. 28 – Návrat do sexbyznysu 

Ano Ne Nevím, moţná… Celkem 

1 7 5 13 

7,7 53,8 38,5 100 % 

 

Odmítnutí/vyloučení návratu do sexbyznysu 

Respondentky nejčastěji uvedly, ţe o návratu do sexbyznysu neuvaţují a 

nechtějí jiţ pracovat v této oblasti (7krát). Odpověď někdy doplnily o kategorické 

odmítnutí: 

 „nikdy se nechci vrátit, holka co má něco v hlavě si práci najde“ 

(respondentka č. 4); 

 „nechci uţ ani tancovat. Neţ bych měla jít zpátky, tak raději nebudu 

dělat vůbec nic“ (respondentka č. 6); 

 „uţ nikdy v ţivotě, ani za nic“ (respondentka č. 7).  
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Nevím, moţná… 

Tyto respondentky většinou vyjádřily, ţe o návratu do sexbyznysu neuvaţují, ale 

zároveň tuto moţnost úplně nevyloučily (4krát). Dvě respondentky odpověděly 

v duchu, ţe uţ by se asi nevrátily a zdůvodňovaly to tím, ţe nyní uţ mají rodinu (děti), a 

tudíţ cítily pravděpodobně větší odpovědnost doplněno výroky:  

 „uţ asi ne, neříkám, ţe nikdy…hledala bych případně jiné alternativy“ 

(č. 8); 

 „zatím neuvaţuji, tuto myšlenku jsem neměla“ (č. 10).  

 Zmíněné důvody, které by případně vedly k návratu do sexbyznysu, byly 

popsány:  

 „kdyby nebylo na chleba“ (č. 5),  

 „kdyţ by se vyskytl nějaký váţnější finanční problém“ (č. 10), 

 „kdyţ bych měla co nabídnout“, tato respondentka by však určitě nešla 

pracovat do podniku, kde funguje systém manaţerů (č. 12, respondentka 

ve věku 58 let). 

Respondentce č. 2 jsem poloţila místo otázky „Uvaţujete někdy o návratu do 

sexbyznysu?“ otázku „Dokáţete si představit, ţe byste se někdy vrátila do sexbyznysu?“ 

Odpověděla, ţe ano, a to v případě, ţe by se dostala do nějakých potíţí. Došlo tedy 

k určitému posunu ve významu.  

 

Návrat do sexbyznysu 

Jak uţ bylo zmíněno, u jedné respondentky bylo zjištěno, ţe začala shánět práci 

na pozici tanečnice, coţ však nepovaţovala za práci v sexbyznysu (č. 11). Uvedla, ţe je 

to něco jiného neţ práce na pokojích, ke které se nechce vracet.  

 

Pozitiva práce v sexbyznysu 

Otevřenou otázkou jsem zjišťovala názory respondentek na pozitiva práce 

v sexbyznysu. Odpovědi respondentek jsem podle klíčových slov roztřídila do kategorií 

(viz. Tabulka č. 29). V jednom případě nebyla odpověď zjištěna. Respondentka č. 13 
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k této otázce pouze doplnila, ţe v době, kdy v této oblasti pracovala, to bylo dobrý, ale 

uţ se k tomuto tématu nechtěla vracet, ani k negativům práce. Sdělila, ţe „uţ je někde 

jinde“.  

 

Tabulka č. 29 – Pozitiva práce v sexbyznysu 

Peníze Společenská 

práce, 

jazyky 

Dobrý 

pracovní 

kolektiv 

Ţádná 

pozitiva 

Nezjištěno Celkem 

6 5 2 1 2 16 

37,5 31,3 12,5 6,3 12,5 100 % 

 

Peníze 

Není překvapením, ţe peníze byly zmiňovány nejčastěji (6krát). Je to hlavní 

důvod, kvůli kterému ţeny vstupují do sexbyznysu. A pro některé téţ jediné pozitivum, 

které práce v sexbyznysu přináší: 

 „peníze, ale jinak ţádná pozitiva. Mělo by to zejména splnit účel – 

přinést peníze, vydělat si do ţivota“ (respondentka č. 8 zmínila, ţe „za 

tím zavřela dveře“); 

 „peníze, ale jinak asi nic jiného“ (č. 10). 

Peníze jako hlavní pozitivum byly uváděny téţ s ohledem na dobu, kdy se dařilo 

vydělat slušné, velké peníze v kontrastu se současností, kdy klientky R-R obecně 

uvádějí, ţe výdělky jim klesly. Je otázkou, zda například ţeny, které vstupují do 

sexbyznysu, přemýšlejí, jaká je jejich hranice, cena, za kterou jsou ochotny poskytovat 

placený sex a pod jakou cenu by jít nechtěly.  

 „Před 7 lety se daly vydělat slušný peníze, ale teď nechápu, proč některý 

holky v tomto byznysu zůstávají. Je za to málo peněz, je to ubohý.“ 

Respondentka č. 11 doplnila, ţe dnes nevidí ţádná pozitiva. Vdobě, kdy 

začínala, jí bylo 18 let, byla to „jedna velká párty“. Docela jí to bavilo, 

ale uţ ji to přestalo bavit, uţ chce mít svůj klid. Zajímavé bylo, ţe 

doplnila příklad výdělku tanečnice, který se nyní pohybuje mezi 600 aţ 
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700 Kč za 8 aţ 10 hodinovou směnu, který ji stojí za to, aby znovu začala 

pracovat jako tanečnice. 

 „Asi finance, nic jiného. Co můţe někdo vidět jako pozitivum na této 

práci?“ Respondentka č. 12 zmínila, ţe tenkrát (v době, kdy pracovala, 

tj. cca před 5 lety) se daly vydělat slušné peníze, ale nyní si myslí, ţe uţ 

to tak není. Zákazníci dle jejích slov moc do podniků nechodí.  

 

Společenská práce, jazyky 

Zajímavým zjištěním bylo, ţe tři respondentky neuvedly peníze, ale naopak 

zmínily aspekty, které souvisejí se společenskou povahou práce: 

 „moţnost naučit se jazyky, komunikace – naučit se komunikovat se 

zákazníky, navázání kontaktu“ (č. 2); 

 moţnost seznámit se s jiným druhem lidí, rozvinout si jazykové znalosti, 

a to nejenom angličtinu, ale i jiné jazyky…, poznat jiné prostředí: 

„normální člověk si nemůţe dovolit jít do luxusní restaurace,“ do 

kterých byla zvána klienty, cestovat do zahraničí (č. 3); 

 „zajímaví lidé, moţnost naučit se jazyky“ (č. 5).  

Dvě respondentky doplnily k penězům: 

 „záţitky“ (respondentka č. 9 neupřesnila); 

 „poznávání nových lidí“ (č. 10). 

 

Dobrý pracovní kolektiv 

Dvě respondentky mezi pozitiva práce v sexbyznysu zařadily i dobrý pracovní 

kolektiv: 

 „kdyţ pominu peníze, tak asi holky“. Respondentka č. 7 hovořila o tom, 

ţe potkala různé typy kolegyň. Některé chtěly peníze na zlato, oblečení, 

jiné byly úplně na dně. Pochvalovala si dobrý pracovní kolektiv.  

 Respondentka č. 3 doplnila, ţe si myslí, ţe práce v sexbyznysu na ní 

nezanechala nějaké psychické stopy, i kdyţ zaţila i nepříjemné věci. 
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Nějaký výraznější negativní záţitek však neměla. Na druhou stranu ráda 

vzpomíná na tu práci, na kolegyně, na vtipné historky. Měly dobrý 

kolektiv. V podstatě jí potěšilo, ţe mohla díky rozhovoru zavzpomínat na 

kolektiv, uvedla, ţe měla ráda holky. V době dotazování nebyla s ţádnou 

z bývalých kolegyň v kontaktu.  

 

Ţádná pozitiva 

Pouze jedna respondentka uvedla, ţe nevidí ţádná pozitiva. Jednalo se o 

respondentku ukrajinské národnosti, která svou práci v sexbyznysu omlouvala svým 

mladým věkem. Do sexbyznysu se jiţ nikdy nechce vrátit a ostatním ţenám by tuto 

práci nedoporučila (č. 4).  

 

 

Negativa práce v sexbyznysu 

Otevřenou otázkou jsem zjišťovala názory respondentek na negativa práce 

v sexbyznysu. Odpovědi respondentek jsem podle klíčových slov, resp. témat roztřídila 

do kategorií (viz. Tabulka č. 30). Ve dvou případech nebyla odpověď zjištěna. Oproti 

kladům práce v sexbyznysu, kde se respondentky poměrně často shodovaly na penězích 

a někdy obtíţně hledaly nějaká pozitiva, u negativ byly odpovědi různorodější. Našly se 

však i okrajově odpovědi, které negativa nespatřovaly.  

 

Tabulka č. 30 – Negativa práce v sexbyznysu 

Nemoci Pracovní 

podmínky 

Problémy 

se 

zákazníky 

Důsledky 

práce v 

sexbyznysu 

Ţádná 

negativa 

Nezjištěno Celkem 

3 6 1 2 2 2 16 

18,8 37,5 6,3 12,5 12,5 12,5 100 % 
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Nemoci 

Dalo by se předpokládat, ţe obavy z nemocí, z nákazy budou převaţovat. 

Prostitutky bývají zmiňovány a veřejností nahlíţeny často jako riziková skupina 

v souvislosti s přenosem pohlavních infekcí. A je to jedno z hlavních témat, které 

obvykle veřejnost zajímá (kolik z nich je nakaţených). V odpovědích se tyto obavy 

objevily pouze 3krát. Pro srovnání, u otázky zaměřené na rady ţenám, které se 

rozhodují, ţe začnou pracovat v sexbyznysu, se odpovědi zaměřené na ochranu zdraví 

objevily 4krát.  

 Respondentka č. 3 doplnila: „Sice jsem se chránila celou dobu, ale stalo 

se, ţe praskl kondom, měla jsem pak strach, naštěstí se nic nestalo“.  

 Respondentka č. 8 uvedla: „obavy, stres, nervy z nakaţení“. 

Je moţné, ţe respondentky patřily ke skupině ţen, která pouţívala pravidelně 

kondomy a snaţila se co nejvíce chránit (coţ vyplynulo i z některých rad začínajícím 

ţenám), a tak si moţnost nákazy příliš nepřipouštěly. Dále to můţe být dáno časovým 

odstupem, kdy ţeny, které jiţ odešly ze sexbyznysu, mohou napadat spíše jiná negativa 

neţ například ţeny, které aktuálně poskytují placené sexuální sluţby a jsou tedy více 

konfrontované s rizikem ohroţení ţivota.   

 

Pracovní podmínky 

Do této kategorie jsem zařadila odpovědi respondentek, které se nějak 

vztahovaly k podmínkám práce (6krát): 

 „Práce v noci“. Respondentka č. 8 hovořila o délce pracovní doby, která 

byla, např. od 16 do 4 hod nebo od 22 do 4 hod. Doplnila: „Byla jsem 

z toho utahaná strašně. Měla jsem všechno převrácené.“ 

 „Noční ţivot, který můţe být nezdravý,“ uvedla i respondentka č. 2, která 

zpočátku neuvedla ţádná negativa. 

Respondentka č. 11 reflektovala celkově podmínky a povahu práce 

v sexbyznysu: 

 „Je to práce o ničem, člověk je zavřený v tmavé místnosti, kde je hluk, 

zakouřeno, hlasitě hraje hudba. Celkově je ta práce nepříjemná, sex je 
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nepříjemný, člověk musí pořád mluvit a usmívat se.“ Téţ negativně 

zhodnotila „holčičí kolektiv“ – upřesnila, ţe někdy bývá hodně zlý, dělají 

se naschvály. 

Z šetření týkajícího se pracovních podmínek klientek R-R (Poláková, 2008) 

vyplynula téţ určitá nespokojenost se vztahy s kolegyněmi, i kdyţ převaţovala spíše 

spokojenost (2/3). 8 respondentek dokonce uvedlo, ţe mělo násilnou zkušenost ze 

strany kolegyně. Podrobně tento aspekt nebyl zkoumán, v upřesnění se objevily aspekty 

jako: závist, rivalita, pomluvy. Z rozhovoru s klientkami R-R během poradenské práce 

vyplynula i určitá sofistikovanost při konkurenčním boji – např. jedna klientka popsala, 

ţe pokud je nějaká pracovnice velice úspěšná a má hodně zákazníků, některé pracovnice 

se proti ní semknou a snaţí se jí vyštvat z podniku, záměrně jí například opíjejí, aby se 

klientka brzy odrovnala a nemohla pracovat apod. 

 Chamtivost lidí kolem, poniţující (práce) – respondentka č. 5.  

 Prostředí, a to, co jsou holky schopny dělat za peníze. Celkově 

zhodnotila: „Peníze se dají vydělat jinak (č. 4).“ 

Respondentka č. 8 měla u této otázky potřebu vyjádřit se k pracovním 

podmínkám, které zaţila a veskrze hodnotila kladně: 

 „Šéfové nebyli zlí, nebyly tam ţádné kruté podmínky. Prošla jsem 

různými kluby, měla jsem asi štěstí na šéfy, nás nikdo k ničemu nenutil. 

Řekla jste například šéfovi: nechci chodit s černochy, Araby, cigány a 

oni pak slečně tyto klienty nenabízeli či se třeba někdy zeptali, zda se 

situace nezměnila a slečna nepotřebuje peníze. Nenutili nás k ţádným 

praktikám.“  

Klientka pracovala v podniku, který je velmi specifický tím, ţe klienti platí 

pouze vstupné do podniku a neplatí přímo za sexuální sluţby, protoţe poskytování 

sexuálních sluţeb na pokojích je přenášeno online na web registrovaným uţivatelům 

(klub má tedy finance zejména z placených přístupů na webové stránky podniku). Ptala 

jsem se klientky, zda jí nevadil systém natáčení. Sdělila: „Vadilo mi to, ale co jsem 

mohla dělat.“ Doplnila k tomu, ţe doufala, ţe to známí neuvidí. V tomto kontextu i 

zmínila, ţe její dcera věděla o tom, ţe pracuje v sexbyznysu. V rámci rozhovoru nebyl 

prostor zjišťovat, jak vnímala dcera práci matky a jak respondentka o tomto tématu 

s dcerou hovořila.  
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Problémy se zákazníky 

Pouze jedna respondentka (č. 7) se u negativ práce v sexbyznysu vyjádřila na 

téma zkušeností se zákazníky, a to v kontextu pracovních podmínek a zkušeností s 

chováním zákazníků: 

 Pracovní podmínky: kdyţ zákazník vypadal tak nějak normálně, tak s ním 

musela jít, přestoţe byl třeba například starý či ošklivý, úplně vybírat si 

nemohla.  

 Chování zákazníků: občas měla problémy se zákazníky, které nazvala 

„surovci“. Zaţila nepříjemné situace, i kdyţ ne přímo fyzické napadení či 

vyhroţování, ale spíše „agresivní sex“. Vybavila si jednoho hodně 

nepříjemného Japonce, který vyţadoval líbání. Také jí bylo nepříjemné, 

kdyţ byl zákazník vybaven „abnormálně vyvinutým pohlavím“. U vedení 

podniku cítila zastání v tom smyslu, ţe kdyţ se zákazníkem byly 

problémy, tak zákazník byl vyhozem a příště mu nebyl umoţněn vstup do 

podniku.  

 

Téma zákazníků bylo samotnými respondentkami v průběhu hovoru 

zmiňováno minimálně. Respondentka č. 8 reflektovala celkově práci v sexbyznysu a 

shrnula situaci se zákazníky:  

 daly se tam vydělat slušný peníze, ale teď uţ to slavný asi moc nebude 

s výdělky. Uvedla, ţe je občas v kontaktu s kolegyní, která stále pracuje 

v sexbyznysu. Myslí si, ţe dříve to bylo s klienty snazší, dnes jsou 

podmínky tvrdší, zákazníci si více navymýšlejí. Zmínila práci bez 

kondomu, ona ji nedělala, ale nyní je to asi běţné. Uvedla příklad 

kolegyně, která pracuje na privátu. Má zkušenost se zákazníky, ţe si 

navymýšlí a někdy se i stalo, ţe nechtěli zaplatit. Dříve zákazníci tolik 

nehleděli na peníze, teď uţ prý tak často do podniku nepřijdou. Situaci 

okomentovala: „Není ta správná doba a uţ asi nebude.“ Zmínila, ţe: „V 

tom nejlepším se má přestat,“ v kontextu jejího odchodu ze 

sexbyznysu. 
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Doplňující otázku týkající se zkušeností respondentek se zákazníky jsem 

poloţila 3 respondentkám. Dvě respondentky uvedly, ţe obavy ze zákazníků a špatné 

zkušenosti s nimi neměly:  

 respondentka č. 8 uvedla, ţe pracovala v podniku na úrovni. Zákazníci 

pracovali ve vyšších sférách, byli to manaţeři, známé osobnosti, ţádní 

hulváti. Takové by do podniku prý nepustili. Bezpečnostní opatření 

v podniku měli. Respondentka č. 10 doplnila, ţe ze zákazníků obavy 

neměla, chovali se mile.  

 Jinou zkušenost popsala respondentka č. 11 – uvedla, ţe se zákazníky 

bývali problémy, například se opili a nechtěli zaplatit či nechtěli opustit 

pokoj nebo se stalo, ţe na respondentce zákazník usnul. Nic extrémního 

prý však nezaţila, ale konstatovala, ţe problémy se zákazníky jsou 

běţné.  

 

 Důsledky práce v sexbyznysu 

Není překvapivé, ţe odpovědi pouze dvou respondentek se nějakým způsobem 

dotýkaly tématu důsledků práce v sexbyznysu. Většinou ţeny, které začínají 

v sexbyznysu, asi nepřemýšlejí, jaký by mohla mít tato činnost dopad na jejich další 

ţivot (např. na vztahy k muţům, k sebehodnocení atd.). Proces uvaţování, očekávání, 

plánování a rozhodování ţen o vstupu do světa sexbyznysu by mohl být předmětem 

dalšího šetření. 

 Respondentka č. 9 uvedla: „Ztráta hrdosti sama na sebe, zpřeházení 

hodnot, pokřivení přístupu k sexualitě (jak obecně, tak vlastního).“ 

Odpověď byla získána v rámci vyplnění vytištěného dotazníku 

respondentkou, nebylo moţné získat upřesňující informace. Tato 

respondentka ohodnotila svůj osobní ţivot známkou 3.  

 Respondentka č. 3 jako další negativum uvedla: „Kdyţ by se někdo 

dozvěděl o tom, ţe jsem dělala tuto práci.“  
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Ţádná negativa 

Ţádná z respondentek neuvedla, ţe by práce v sexbyznysu neměla vůbec ţádná 

negativa. Přesto odpovědi dvou respondentek by se však mohly shrnout jako vcelku 

kladné hodnocení: 

Respondentka č. 2 dlouze přemýšlela a sdělila, ţe je to individuální, neuvedla 

zpočátku ţádná negativa. Doplnila, ţe: „Kdyţ se někdo drţí nohama při zemi a dává si 

pozor, tak nevidí ţádná negativa. Pozor si člověk musí dávat i v běţném ţivotě.“ Dále 

uvedla, ţe moţná jako negativum vidí „noční ţivot“, který můţe být nezdravý. 

Respondentka č. 12 odpověděla v kontextu: „Kdyţ k tomu nejsem donucena 

(partnerem, těţkou finanční situací atd.) a dělám to ze své vlastní vůle, tak negativa 

nejsou.“ Negativum spatřuje pouze v tom, kdyţ by tuto práci někdo dělal „z donucení“. 

V tomto kontextu i zmínila, ţe ona byla jedna z mála pracovnic, která byla sama (bez 

partnera, rodiny) a rozhodla se pro tu práci, aby si zvýšila ţivotní úroveň. Podle jejího 

názoru asi 70 % pracovnic tuto práci dělalo proto, aby zabezpečily rodinu, či partnera, 

který byl například „neschopný“ - „v podstatě ty holky to dělaly kvůli chlapům, kteří je 

k tomu nutili“.   

 

Rady ţenám, které se rozhodují, ţe začnou pracovat v sexbyznysu 

Volnou otázkou jsem zjišťovala, co by respondentky poradily, eventuelně 

vzkázaly ţenám, které se rozhodují, ţe začnou pracovat v sexbyznysu. Cílem této 

otázky bylo získat odpovědi na základě zkušeností ţen, které si sexbyznysem prošly či 

v něm stále působí a které mohou práci v této oblasti samy nejlépe zhodnotit. 

Podařilo se získat odpověď od všech respondentek. Škála odpovědí je velice pestrá od 

prostého „nezačínat se sexbyznysem“ po konkrétní rady, na co si dát pozor při práci 

(přehledně viz Tabulka č. 31). Tuto otázku vnímám jako jednu z klíčových. Na základě 

odpovědí na tuto otázku lze usuzovat i na celkové hodnocení respondentek jejich práce 

v sexbyznysu (i kdyţ pouze omezeně, hlubšímu porozumění by bylo moţné docílit spíše 

hloubkovými rozhovory).  
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Tabulka č. 31 – Rady ţenám, které se rozhodují, ţe začnou pracovat v sexbyznysu 

Nezačínat 

s prací v 

sexbyznysu 

Chránit 

si zdraví 

Mít 

hranice 

Pracovní 

podmínky 

Pracovat 

v pozdějším 

věku 

Ţádný 

alkohol 

a drogy 

Celkem 

5 4 3 3 3 2 17 

29,4 23,5 17,6 17,6 17,6 11,8 100 % 

 

Nezačínat s prací v sexbyznysu 

Odpovědi těchto respondentek zněly jasně – nezačínat s prací v sexbyznysu, 

vyvarovat se této práce, ať uţ s konstatováním, ţe je lepší hledat jiné řešení či 

pragmatickým, ţe moc peněz jim tato oblast nepřinese. Tato rada se objevila 

v odpovědích nejčastěji, tedy 5krát. Pro ilustraci uvedu některé výroky respondentek: 

 nezačínat se sexbyznysem, hledat si normální práci, holky se bojí, ţe 

zůstanou na ulici, ţe jinou práci nenajdou. Pokud má holka něco v hlavě, 

práci najde, pokud ne, pak se nedá nic dělat …zbývá jí sexbyznys 

(respondentka z Ukrajiny č. 4); 

 zůstat jen u tancování, ale nejlépe nezačínat ani s tím (bývalá tanečnice, 

respondentka z Ukrajiny č. 6); 

 respondentka č. 10 nevěděla. Následně doplnila: „Je to ta poslední věc, 

kterou by měly (ženy) dělat, měly by spíše hledat jiné řešení.“ Snaţila 

by se je tedy od této práce odradit, nedoporučila práci v sexbyznysu; 

 respondentka č. 11 vzkázala: „Ať do toho nejdou, peníze v tom nejsou.“ 

Doporučila by tedy nezačínat se sexbyznysem. 

 

Chránit si zdraví 

V závěsu za radou „do sexbyznysu ne“ se objevily rady zaměřené na ochranu 

zdraví (celkem 4krát). Právě ochrana zdraví je jedno z hlavních poselství, které přináší i 

sociálně zdravotní sluţby pracující se sexuálními pracovnicemi (jako je např. R-R), a 

které terénním sluţbám otevírá cestu do sexpodniků: 
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 aby se co nejvíce chránily a pouţívaly ochranné prostředky, pracovaly 

pouze s kondomem, ţádné líbání, mohl by to být průšvih (č. 3); 

 vyvarovat se nemocí, nejít bez ochrany…(č. 5); 

 aby se chránily, pracovaly pouze s kondomem, hlavně ţádný líbačky, 

strkání prstů apod. Měly by na sebe dávat pozor, je to ošemetná práce…  

Respondentka č. 7 doplnila, ţe se o sebe hodně bála, pouţívala hodně 

dezinfekčního lubrikačního gelu s tea tree. Ona sama neměla v ţivotě 

„ani ň“, ale ví, ţe některé holky měly například chlamydie; 

 aby si daly pozor hlavně na zdraví – chránit se…(č. 8). 

 

Mít hranice 

Odpovědi těchto respondentek se přímo vztahovaly k cílům, hranicím v práci, 

k vědomí určité omezené délky práce v sexbyznysu (3krát). Objevily se i rady typu: 

nerozhazovat, vytěţit z toho, váţit si vydělaných peněz aj.: 

 asi mít jasnou představu, co chtějí. Co si z toho chtějí zaplatit, zda to 

chtějí dělat do konce ţivota…(č. 1); 

 aby si váţily moţnosti vydělat si hezký penízky, zacházet s nimi správně, 

nerozhazovat (č. 2); 

 mít svou cenu, cenit si samy sebe. Uvědomit si, kdy přijde doba, kdy má s 

tím skončit. Nedělat to prostě pořád. Je to škola. Respondentka č. 13 

doplnila, ţe toho nelituje, je nutno pochopit, k čemu je to dobrý. Vytěţit 

z toho.  

Tři respondentky, jejichţ odpovědi byly poměrně rozsáhlé, se dotkly rovněţ 

tématu hranic v profesi: 

 ţena, která začíná, by neměla mít „hlavně ţádnou bojácnou povahu“.  

Musí umět říci NE, zákazník musí vědět, co si můţe a nemůţe dovolit (č. 

7); 

 kdyţ má někdo tuto práci pod kontrolou, tak proč ne. Je potřeba znát 

mantinely. Respondentka č. 12 uvedla, ţe nevidí rozdíl v tom, kdyţ 

někdo střídá milence či má bohatého milence a nebo dělá tuto práci. 
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 člověka to poznamená, noční ţivot, tato práce nejde dělat třeba 10 let, 

člověk musí mít a znát nějakou hranici, kdy přestat (č. 8). 

 

Zjistit si pracovní podmínky 

Odpovědi těchto respondentek se vztahovaly k tématu pracovních podmínek – 

typu pracoviště, vedení podniku aj. (3krát):  

 hodně záleţí na prostředí, klubu (přístupu vedení). Uvedla, ţe se jí nelíbí 

podniky, kde jsou pracovnice za sklem (výlohy) nebo třeba u silnice – to 

vůbec. (č. 7); 

 …dát si pozor také na výběr podniku, měly by si zjistit nějaké reference o 

podniku, jaké tam je zázemí, jaká je atmosféra v podniku, to dělá hodně 

(č. 8); 

 aby nechodily pracovat do podniků, kde funguje systém manaţerů, kteří 

dohazují zákazníkům pracovnice. Doplnila, ţe v ţivotě uţ by nešla 

pracovat do takového podniku. Tato respondentka se rozpovídala o 

podmínkách práce v klubu u otázky zaměřené na motivaci pro odchod ze 

sexbyznysu (viz příloha č. 9). 

 

Začít pracovat v pozdějším věku 

Tato rada se objevila okrajově. Explicitně jí pojmenovala jedna respondentka, 

která poukázala na rizikovější chování mladých dívek:  

…dokončit napřed školu, nedělat to od 18 let, jsou moc mladé a nepřemýšlí (č. 

5). 

Nicméně téma věku a vstupu do sexbyznysu se prolínalo některými rozhovory. 

Některé respondentky dokonce svým mladým věkem a jakoby určitou nerozváţností 

omlouvaly svou práci v sexbyznysu (č. 4). Bylo by zajímavé sledovat, jaký věk se zdá 

respondentkám jako přiměřený a vhodný pro vstup do prostituce, i v kontrastu 

s poptávkou trhu, kdy zákazníci poptávají zejména mladé ţeny (kolem 20 let). Inzeráty 

některých podniků přímo obsahují věkové rozmezí pro přijetí pracovnic (např. 18 – 35 
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let). Přitom obvykle pracovnice kromě pouţívání uměleckého jména, pouţívají i 

„umělecký věk“, který je někdy řádově i o několik let niţší neţ je jejich skutečný věk.  

Dvě respondentky začaly pracovat aţ v pozdějším věku, coţ v průběhu 

rozhovoru zhodnotily pozitivně: 

 respondentka č. 7 začala pracovat v sexbyznysu ve věku asi 36 let, coţ 

viděla jako pozitivum. Doplnila, ţe nebezpečí vidí spíše u mladých ţen, 

které si zvyknou na luxus, a kdyţ se rozhodnout „seknout“ s prací, po 

určité době se zase vrací. Zaţila několik takových kolegyň;  

 respondentky č. 12, která odešla ze sexbyznysu asi v 53 letech, jsem se 

zeptala, zda hraje roli i věk: „Jistě, kdyţ začne někdo pracovat 

v pozdějším věku, tak uţ ví, co můţe od toho čekat.“  

 

Nepít alkohol, nebrat drogy  

Problematika uţívaní návykových látek a jeho nebezpečí se objevila 

v odpovědích pouze okrajově. Nicméně prostředí sexbyznysu, zejména pak klubů, je 

úzce spjato s konzumací a podněcováním zákazníků k pití alkoholu. Pracovnice jsou 

tedy ve zvýšeném riziku návyku na pravidelné pití alkoholu. Alkoholem či drogami si 

zmírňují úzkost z práce, jsou-li např. ostýchavé oslovit zákazníka, pijí tzv. „na kuráţ“ 

apod. Problematika zejména uţívání drog je velmi skrytá, a to více v klubech, kde 

pracovnice obvykle tají, ţe uţívají drogy, aby z podniku nebyly vyhozeny. Je moţné, ţe 

respondentky neměly problémy s pitím, ani drogami
26

, ale setkaly se s problémy se 

závislostmi u některých kolegyň, coţ se projevilo ve výrocích: 

 respondentka č. 7 uvedla, ţe z práce byla psychicky na dně, ale 

neřešila to pitím, či drogami jako jiné holky, které zaţila v kolektivu; 

 respondentka č. 12 by vzkázala začínajícím ţenám „aby nepily, a žádný 

drogy“. Zdůraznila, ţe je důleţité udrţet si svou nezávislost, aby je nikdo 

do ničeho nenutil. Sdělila, ţe jakákoliv závislost je špatná. V tomto 

kontextu zmínila, ţe ona nikdy nepila alkohol, do práce jezdila autem, 

akorát trochu kouřila, drogy nikdy nebrala. V klubech dokonce dělaly 

pracovnicím testy na drogy. Myslí si, ţe drogy brali spíše zákazníci, neţ 

                                                   

26
 V anamnéze při vyplňování karty se objevilo uţívání drog u respondentky č. 11. 
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pracovnice, které nesměly. Dokonce prý někde musely podepisovat 

smlouvy či říkat na kameru, ţe nebudou brát v podniku drogy.  Sama 

v práci viděla, ţe některé holky to nezvládaly bez alkoholu. Aby tuto 

práci vůbec vydrţely, musely pít a daly se „tzv. na chlast“. 

 

Pro ilustraci a doplnění uvádím výňatek z rozhovoru se sexuální pracovnicí, 

která začala pracovat v této branţi jiţ před rokem 1989. Vzala si za muţe cizince, 

kterého poznala v práci a odjela s ním do zahraničí. Manţel však zemřel. Dnes ţije 

v Praze a obchoduje s uměním. V článku se autorka zaměřuje i na srovnání „dnešních 

zlatokopek“ a ţen provozujících prostituci (Číţková, 25. 8. 2011): 

Jaký je rozdíl mezi zlatokopkou a prodejnou holkou? 

„Kdyţ půjdeme k podstatě věci, tak obojí je byznys ţivota, který romantiku vytěsní. Má 

dáti, dal. A obojí je tvrdá dřina. Jenţe, kdo z nás neprostituje? Myšleno fakticky i 

obrazně. Ve všech sférách společnosti.“ 

A na všechno, se vším respektem k rozdílům mezi zmíněnými levely, je 

nutné mít dobrý ţaludek... 

„Musíte být psychicky silná, musíte vědět, proč to děláte, proč jste si tuhle cestu k 

vytýčenému cíli vybrala. Být nad věcí.“ 

Je moţné si zachovat nějakou sebeúctu, hrdost?  

„To je nutné. Jinak se z vás stane hadrák. Ne kaţdá má na to stát se gejšou, která, velmi 

zjednodušeně řečeno, povyšuje prostituci na umění.“ 

Co je tedy nutné, aby zlatokopka, společnice potaţmo luxusní prostitutka 

uspěla? 

„Musí mít správné ţenské instinkty, být velmi dobrou psycholoţkou, znát anatomii těla i 

muţský naturel. Musí pečovat o svou psychickou i fyzickou formu. Být vzdělaná, umět 

jazyky. Tělo i mozek bez iluzí pouţít k cíli, kterého chce dosáhnout.“ 

 

Hodnocení sluţeb R-R 

Všechny respondentky, u kterých se podařilo zjistit odpověď, uvedly, ţe byly 

s našimi sluţbami spokojené (12krát). Otázka byla poloţena jako uzavřená, tudíţ 

zjištění bylo pouze základní. Navíc některé respondentky si matně vybavovaly sluţbu 
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R-R a omlouvaly se, ţe všechno vytěsnily. Otevřenou otázkou jsem chtěla zjistit, zda 

jim něco ve sluţbě R-R chybělo či vadilo. Nejčastěji uvedly, ţe jim nic nechybělo, ţe 

byly velmi spokojené (7krát). Oceňovaly zejména vlídnost personálu, ale i sluţby 

zdarma: 

 doktorka i doktor byli příjemný (č. 10); 

 je dobře, ţe sluţby byly zdarma, ne všechny holky si můţou dovolit za 

vyšetření platit.  Respondentka č. 3 zmínila i společenskou místnost, kde 

se scházely holky, ţe byla dobrá. Shrnula, ţe naše práce je přínosná, ţe 

vlastně působíme proti epidemiím nemocí. 

 slušné jednání, nechovaly se k nám nijak špatně, takové domácké 

prostředí. Respondentka č. 12 zhodnotila, ţe v dobrém na tu sluţbu 

vzpomíná.  

Pro srovnání z šetření Grolmusové (2011), která realizovala rozhovory se 

současnými klientkami R-R, vyplynulo z otázky zaměřené na chybějící sluţby, přání 

rozšířit poskytované zdravotní sluţby (o gynekologické vyšetření, antikoncepci, 

interrupci, očkování, častější stěry z krku na pohlavně přenosné nemoci, vyšetření na 

rakovinu děloţního čípku apod.). Objevila se však ojediněle i poptávka po poradenství 

zaměřeném na hospodaření s financemi, návrat na běţný trh práce („jak se zařadit do 

normálního ţivota, jak si najít práci…“), vědomí vlastních práv a zacílení sluţby i na 

zákazníky formou informačního materiálu, ne však formou obrázků nemocí
27

, aby 

nevyţadovaly rizikové sluţby).  

 

Objevily se nějaké výtky u sluţeb R-R? 

Dvě respondentky uvedly, ţe jim vadily fronty a dlouhé čekání. Nicméně i tyto 

respondentky uvedly, ţe jinak byly spokojené. Je pravdou, ţe v období let přibliţně 

2007-2008 jsme zaznamenaly zvýšený zájem o sluţbu zdravotního vyšetření, kdy 

návštěvnost během ordinačního dne se pohybovala kolem 30, někdy i 40 klientek, coţ 

překračovalo kapacitu personální i prostorovou. Musely jsme i některé zájemkyně 

odmítat. Zvýšený zájem souvisel pravděpodobně i s povinnými testy, kdy některé 

                                                   

27
 Klientka naráţela na informační materiál státního zdravotního ústavu „Ach jo“, který 

obsahuje obrázky pohlavních infekcí. Pro někoho je tak odpudivý, ţe si nechce ani prohlédnout.  
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podniky začaly vyţadovat předloţení výsledků a udělovat různé sankce za jejich 

nedodání. Stávalo se, ţe několik klubů mělo stejné termíny pro předloţení výsledků a 

tak vznikaly v R-R fronty
28

. Postupně se podařilo domluvit s některými klientkami, ţe 

začaly docházet v dostatečném předstihu před plánovaným odevzdáním výsledků. 

Nicméně řada klientek mohla být odrazena frontami a stísněným prostorem a mohla 

začít vyuţívat jiné zdravotnické sluţby, kde funguje klasický systém objednání. 

V současné době se pohybuje návštěvnost během ordinačních hodin průměrně kolem 15 

– 20 klientek.  

 

Uţívání jiných odborných sluţeb 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda bývalé klientky vyuţívají nějakých odborných 

sluţeb, coţ by mohlo poukázat na nějaké potíţe v jejich ţivotě, které by mohly mít 

kořeny právě v jejich předchozí kariéře v sexbyzynysu. Odborné sluţby jsem 

respondentkám prezentovala příkladem: psycholog, sexuolog, poradna aj. Odpověď 

byla získána od 10 respondentek, kdy většina respondentek uvedla, ţe nevyuţívá 

ţádných odborných sluţeb (6krát). Některé respondentky uvedly, ţe vyuţívají pouze 

sluţby gynekologa (3krát). Je pravděpodobné, ţe většinu respondentek nenapadlo 

gynekologii zařadit pod odborné sluţby a tuto sluţbu nezmínily. Jedna respondentka 

uvedla, ţe je registrovaná na úřadu práce. Doplnila, ţe nepobírá ţádné dávky, protoţe 

její přítel podniká a na dávky neměla nárok. Jedna respondentka zmínila, ţe neřeší její 

minulost, co bylo, bylo a sdělila, ţe psychiatra nepotřebuje. 

 

 

5.7.4 Shrnutí a zhodnocení výsledků telefonického šetření 

Potvrdilo se hlavní riziko výzkumu, tedy obtíţná a omezená dostupnost 

bývalých klientek na telefonu. Bylo zjištěno, ţe většina telefonních čísel byla 

nefunkčních či nedostupných (2/3), coţ můţe být interpretováno různě. Mohlo by to 

znamenat, ţe bývalé klientky odešly ze sexbyznysu a zrušily kontakty, aby nemohly být  

dále spojovány s touto sférou, coţ mi připadá jako celkem pravděpodobné. Ale i jiné 

                                                   

28
 V R-R není moţné se objednat na určitou hodinu. Zájemkyně o sluţbu se zapisují po příchodu 

do pořadníku – platí princip: kdo dřív přijde, jde dříve na řadu. Je to z důvodu nízkoprahovosti sluţby.  
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varianty. Například, ţe respondentky setrvaly v sexbyznysu, ale pouze změnily 

telefonní číslo (některé respondentky měly v kartě jiţ v průběhu čerpání sluţeb R- 

R několikrát změněné telefonní číslo). Je otázkou, co vede k časté změně čísla? Můţe se 

jednat o obtěţování neţádoucími osobami (např. zákazníky, manaţery), ale i nabídku 

výhodnějšího tarifu či předplacené karty? V dnešní době není potřeba měnit telefonní 

číslo, pokud člověk chce změnit operátora a získat výhodnější podmínky. Je moţné, ţe 

před několika lety situace na trhu s tarify a kartami nebyla tak pruţná a mohlo být 

výhodnější a rychlejší spíše získat nové číslo neţ přejít k jinému operátorovi pod 

stávajícím číslem. Poměrně významnou skupinu tvořily i čísla, kdy dotyčný uvedl, ţe se 

jedná o omyl (11krát). Většinou se jednalo o muţe.  

Nejlépe dostupné na telefonu byly respondentky, které vyuţily sluţeb naposledy 

v roce 2007 (tedy „nejmladší telefonní čísla“). Lze tedy předpokládat (i kdyţ nebylo 

pouţito statistické měření závislosti), ţe čím bylo telefonní číslo starší, tím menší byla 

pravděpodobnost zastiţení dotyčné bývalé klientky na telefonu.  

Z funkčních čísel se podařilo domluvit s 13 bývalými klientkami, které 

souhlasily s rozhovorem. U respondentek, které odmítly rozhovor po telefonu (5krát) se 

nepodařilo zjistit, jak se jim daří a zda pracují v sexbyznysu. Většinou stroze odmítly 

účast v šetření. Vyskytlo se však i vyjádření, ţe etapa sexbyznysu je pro respondentku 

„uzavřená kapitola“, o které se vůbec nechtěla bavit.  

Proč přestaly respondentky vyuţívat sluţeb R-R? Všechny respondentky 

uvedly, ţe v sexbyznysu jiţ nepracují (i kdyţ jedna respondentka měla nakročeno 

zpátky do kabaretu, kde hledala práci na pozici tanečnice). Lze tedy říci, ţe klientky 

přestaly vyuţívat sluţeb R-R, protoţe uţ je nepotřebovaly. Nebylo to tím, ţe by byly se 

sluţbami R-R nespokojené. Ukázalo se, ţe velmi kladně hodnotily sluţby R-R. 

Všechny respondentky uvedly, ţe byly spokojené. Oceňovaly zejména vstřícnost a 

příjemné vystupování personálu R-R, sluţby zdarma. Respondentky většinou uvedly, ţe 

jim ve sluţbách R-R nic nechybělo, coţ můţe samozřejmě souviset s tím, ţe si ve chvíli 

rozhovoru nic nevybavily (nemohly si vzpomenout, protoţe zkušenost vytěsnily). 

Odpovědi by byly zajímavější zejména u respondentek, které přestaly vyuţívat sluţeb  

R-R z důvodu nespokojenosti, které se však ve vzorku neobjevily. Pouze dvě 

respondentky si vzpomněly, ţe byly nespokojené s delší dobou čekání na vyšetření 

(fronty), ale i tyto respondentky uvedly, ţe byly spokojené se sluţbami R-R.  
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 Jak se daří bývalým klientkám? Lze říci, ţe respondentky vedly velmi 

uspokojivý osobní ţivot (průměrná známka všech hodnocení činila 1,9, takţe lepší 

dvojka). Z některých byla cítit velká spokojenost, zdály se být šťastné a působily tak, ţe 

vedou „jiný ţivot“ (kariéra v sexbyznysu byla popisována jako uzavřená kapitola, 

nerozváţnost z mládí apod.).  Jiné, přestoţe svůj osobní ţivot ohodnotily velmi kladně 

(známky 1 či 2), spokojeně úplně nepůsobily. Spokojenost pramenila pravděpodobně 

z uspokojivého rodinného ţivota. Téměř u všech (11krát) došlo k nějakým změnám 

v osobním či rodinném ţivotě (změna rodinného stavu, nový partner, narození dítěte).   

Co dělají bývalé klientky? Necelá polovina respondentek (6) pracovala mimo 

oblast sexbyznysu na pozicích, např. manaţerka, tlumočnice, barmanka. 5 

respondentek bylo v době dotazování na rodičovské dovolené a 2 respondentky byly 

nezaměstnané (jedna z nich uvedla, ţe stále studuje a zvaţuje, ţe začne pracovat jako 

tanečnice v kabaretu). Nebyly zkoumány další aspekty pracovní dráhy respondentek, 

proces získání zaměstnání, spokojenost s vykonávaným zaměstnáním, moţnosti 

profesního růstu apod. U matek na rodičovské dovolené nebyly zjišťovány jejich plány 

a moţnosti návratu na trh práce. Je tedy otázkou, zda se jim podaří uplatnit se na 

běţném trhu práce. 

I kdyţ nebyla podrobněji zkoumána ţivotní situace klientek a zda mají nějaké 

problémy (např. dluhy, vztahové problémy aj.), zdá se, ţe respondentky vedly celkem 

běţný ţivot (rodičovská dovolená, zaměstnané respondentky). To by korespondovalo 

s teorií Teely Sanders (2007), která se na základě výsledků studie bývalých sexuálních 

pracovnic domnívá, ţe z „deviantní kariéry“ se pracovnice uchylují ke konformnímu 

ţivotnímu stylu. Za překáţku k návratu do společnosti povaţuje zejména represivní 

legislativu proti prostituujícím osobám. Respondentky neuváděly čerpání specifických 

odborných sluţeb, které by mohly signalizovat na případné potíţe v jejich ţivotě. 

Objevilo se pouze vyuţívání sluţeb gynekologa (3krát) a úřadu práce (1krát).  

Co se týká plánů respondentek navrátit se do sexbyznysu, většina 

neuvaţovala o návratu do sexbyznysu a tuto moţnost kategoricky odmítla (7krát). 5 

respondentek o návratu neuvaţovalo, ale tuto moţnost úplně nevyloučily (např.: „Kdyţ 

by nebylo na chleba.“).  

Nejčastějším motivem pro odchod ze sexbyznysu byl nový partner a 

nespokojenost v práci (i s pracovními podmínkami), potřeba změny. Objevily se spíše 
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rozhodnutí zaloţená na vzniku nějaké události (nový vztah, špatné pracovní podmínky), 

neţ na základě nějakého plánu a splnění cíle (pouze okrajově, 1krát splacení dluhů). 

Nebylo podrobněji sledováno, zda došlo k jednorázovému odchodu ze sexbyznysu, či 

zda tento odchod byl pozvolný s opakovanými návraty.   

Zajímavým zjištěním byl pohled respondentek na pozitiva práce v sexbyznysu. 

Nebyly zmiňovány pouze peníze, ale i další aspekty související se společenskou rolí 

pracovnice (např. moţnost naučit se jazyky, komunikaci s hosty). Je otázkou, do jaké 

míry se pracovnice naučily během této zkušenosti jazyky a zda je vyuţijí v budoucnu 

v jiném zaměstnání. Jedna z respondentek uvedla, ţe nyní pracuje jako tlumočnice. U 

negativ práce v sexbyznysu nepřevaţovaly obavy z nakaţení, ale hodnocení pracovních 

podmínek (práce v noci, zakouřené prostředí, hluk, chamtivost lidí kolem aj.). Okrajově 

se objevily i postoje reflektující důsledky práce v sexbyznysu (např. pokřivení přístupu 

k sexualitě, ztráta hrdosti), ale i názory nespatřující ţádná výrazná negativa.  

Jak zněly rady bývalých sexuálních pracovnic ţenám, které se rozhodují, ţe 

začnou pracovat v sexbyznysu? Škála odpovědí byla velice pestrá od prostého 

„nezačínat se sexbyznysem“ (5krát) po konkrétní rady, na co si dát pozor při práci 

(15krát). Rady se týkaly ochrany zdraví, nastavení hranic v práci, oblasti pracovních 

podmínek, uţívání alkoholu a drog. Např.: 

 „Je to ta poslední věc, kterou by měly (ţeny) dělat, měly by spíše hledat jiné 

řešení.“ 

 „Aby se co nejvíce chránily a pouţívaly ochranné prostředky, pracovaly pouze 
s kondomem, ţádné líbání, mohl by to být průšvih.“ 

 „Asi mít jasnou představu, co chtějí. Co si z toho chtějí zaplatit, zda to chtějí 

dělat do konce ţivota…“ 

 „…dát si pozor také na výběr podniku, měly by si zjistit nějaké reference o 

podniku, jaké tam je zázemí, jaká je atmosféra v podniku, to dělá hodně.“ 

 

Podobné rady zaloţené na principu sniţování rizik jsou předávány i sociálními 

pracovnicemi v R-R. Oproti radám některých bývalých sexuálních pracovnic 

pracovnice R-R nehodnotí a neposuzují rozhodnutí ţen začít pracovat v sexbyzynysu 

(viz doporučení respondentek nezačínat pracovat v této oblasti).   

 

 



 102 

Jaké rady se neobjevily? 

Neobjevily se rady zaměřené na bezpečnost práce z pohledu moţného ohroţení, 

napadení zákazníkem. Je moţné, ţe dotyčné respondentky neměly výrazné negativní 

záţitky nebo tyto zkušenosti vytěsnily. Některé respondentky zmínily obvykle na 

doplňující otázku k zákazníkům, ţe zákazníci se chovali mile, zdůraznily např. 

vybranou klientelu. Jiné respondentky popsaly některé negativní záţitky se zákazníky, 

které však povaţovaly v práci za celkem běţné (opilost zákazníků, nevybíravé 

vyţadování nadstandardních sluţeb). Je moţné, ţe rady zaměřené na bezpečnost při 

práci by více zmiňovaly respondentky z jiných typů pracovišť (ulice, priváty, escortní 

sluţby), které se ve vzorku neobjevily.  

Dále respondentky nezmiňovaly rady zaměřené na utajení práce v sexbyznysu 

před okolím a rizika odhalení a moţného dopadu na jejich vztahy či budoucí kariéru. 

Pouze jedna respondentka uvedla u negativ práce v sexbyznysu obavy z odhalení práce 

v prostituci. Během rozhovorů nebylo cíleně zjišťováno, zda věděl někdo z blízkých o 

práci v prostituci. Z rozhovorů vyplynulo, ţe tři partneři věděli o této práci, dále někdo 

z rodiny (neurčeno) a dcera respondentky. Jedna z respondentek sdělila, ţe i kdyţ 

manţel ví o její etapě v prostituci, nerada by se bavila o minulosti před ním. Nebylo 

sledováno, zda a případně jaký měla vliv etapa práce v sexbyznysu na partnerské a jiné 

vztahy. Právě téma problémů v partnerských vztazích patří k častým, které si klientky 

R-R chtějí zpracovat v individuální terapii.  

Rady od bývalých sexuálních pracovnic by mohly být vyuţity k vytvoření 

informačního materiálu (broţury), který by byl distribuován pracovnicemi R-R 

současným klientkám a prostřednictvím webu a sociálních sítí. Bylo prokázáno, ţe rady 

jsou lépe příjímány od tzv. peers, vrstevníků, neboli těch, co mají přímou zkušenost 

s nějakým jevem neţ od odborníků (Gaffney, 2008). 

Sekundárním cílem šetření bylo informování bývalých klientek o nově 

zaváděných sluţbách R-R (individuální terapie a skupinové setkávání ţen) a zjištění 

zájmu o tyto sluţby. Předpokládala jsem, ţe odpovědi na tyto otázky by mohly poukázat 

na případné problémy bývalých klientek. Otázka nebyla poloţena všem respondentkám 

i z důvodu časového omezení délky hovoru a ochotě dále odpovídat na otázky. 

Respondentky uváděly, ţe nemají zájem o tyto sluţby (6krát). Zdálo se, ţe nemají 

potřebu být dále konfrontovány s tématem jejich práce v prostituci. Tuto etapu 
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povaţovaly zřejmě za uzavřenou. Dvě respondentky doplnily, ţe nejsou společenské, 

nechtějí si povídat s cizími lidmi (jedna z nich doplnila, ţe si vystačí se svou rodinou).  

Jedna respondentka upřesnila, ţe sluţby nepotřebuje a cítí se velmi šťastná.  

Jsem si vědoma omezenosti výsledků šetření, které můţu vztahovat pouze 

k uskutečněným rozhovorům a výzkumnému vzorku a které nelze zobecnit, a také 

nízkého počtu uskutečněných rozhovorů. Rovněţ omezenosti metody telefonického 

dotazování, kdy některé výsledky nemusí být úplně validní a odpovědi na některé 

otázky by mohly být v jiný okamţik odlišné. Na druhou stranu komunikace „na dálku“ 

moţná mohla pomoci některým respondentkám popsat momenty, které by obtíţněji 

formulovaly při rozhovoru „tváří v tvář“ (např. pozitiva práce v sexbyznysu). Byla jsem 

někdy překvapená, jak otevřeně respondentky popisovaly jejich zkušenosti někomu, kdo 

se jim ozve po letech a ptá se jich na jejich zkušenosti, které třeba chtěly nechat hluboko 

zasunuté. Bylo pro mě celkem obtíţné vyrovnat s rolí tazatelky, která vstupuje bývalým 

klientkám do ţivota. Některé se zdály být celkem potěšené rozhovorem a zavzpomínaly 

na staré časy a vyptávaly se na jiné klientky. Jiné odpovídaly stroze, ale celkem ochotně 

na otázky. V rozhovorech se objevila i témata, která překračovala roli tazatelky a 

nabízela se spíše roli sociální pracovnice (např. řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

respodentky).  

K získání ucelenějšího obrazu o vnímání etapy práce v sexbyznysu by bylo 

zapotřebí klást více doplňujících a otevřených otázek a vést delší rozhovor. Doposud 

byl málo zmapován proces vstupu, ale i odchodu ze sexbyznysu z pohledu proţívání 

sexuálních pracovnic a pracovníků (očekávání, plány, obavy, fáze odchodu ze 

sexbyznysu, momenty, které vedly k návratu do sexbyznysu a další). Zde vidím velkou 

příleţitost pro další výzkumná šetření. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku prostituce z pohledu určité 

etapy v ţivotě klientek R-R. V teoretické části jsem se zabývala vymezením pojmů 

z oblasti prostituce zejména i s ohledem na zavádění nových pojmů jako je sexuální 

práce a sexuální pracovnice, a to i z pohledu samotných sexuálních pracovnic (klientek 

R-R). Prostituce byla v práci nahlíţena především jako specifický druh práce, který 

přináší mnohá úskalí (zdravotní, sociální, právní, kriminální), která si ne vţdy sexuální 

pracovnice přímo uvědomují. Více jsem se zaměřila i na problematiku násilí páchaného 

na sexuálních pracovnicích, která je poměrně skrytá a doposud se na ní nezaměřovala 

cíleně ţádná česká studie. K připomenutí problematiky násilí byl organizacemi 

zaměřenými na prosazování práv sexuálních pracovnic a pracovníků zvolen 17. 

prosinec, který je uznán jako Mezinárodní den za ukončení násilí na sexuálních 

pracovnicích a pracovnících. Na poselství „stop násilí na osobách v sexbyznysu“ 

upozorňuje cíleně R-R, o.s. a snaţí se prosadit téma do médií. V teoretické části jsem se 

dále snaţila přiblíţit motivaci ţen vstupujících do sexbyznysu a zamýšlela jsem se nad 

moţnostmi uţití vyrovnávacích strategií, které je vhodné vyuţít při zátěţi a krizi. Právě 

práci v sexbyznysu vnímám jako náročnou, zahrnující i krizové situace (např. strach 

z nákazy, zkušenost s násilím, obavy z prozrazení aj.). Je otázkou, jak ji vnímají 

samotné sexuální pracovnice? Doposud bylo věnováno málo pozornosti kvalitativním 

šetřením zaměřeným na individuální proţívání a vnímání prostituce ţenami, adaptaci na 

roli sexuální pracovnice, sebehodnocení a vliv etapy kariéry v sexbyznysu na další ţivot 

ţen.  

Zájem o ţivot bývalých klientek R-R vedl k záměru realizovat unikátní šetření. 

Doposud byla realizována šetření zaměřená na současné klientky, které jsou pro 

výzkumy dosaţitelnější. Praktická část zahrnuje šetření, jehoţ cílem bylo zjistit, jak se 

daří bývalým klientkám a proč přestaly vyuţívat sluţeb R-R (zda odešly ze sexbyznysu 

či byly nespokojené se sluţbami R-R aj.). Zvolenou metodou získání dat byl telefonický 

polostrukturovaný rozhovor. Potvrdilo se hlavní riziko šetření, tedy obtíţná 

dosaţitelnost respondentek na telefonu (ve více neţ 2/3 nedostupná či nefunkční čísla). 

Podařilo se uskutečnit 13 rozhovorů a získat základní obraz a zpětnou vazbu o ţivotní 

situaci bývalých klientek, o jejich osobní, rodinné, pracovní situaci, jejich pohledu na 

etapu v sexbyznysu a identifikovat tak momenty, které vedly k odchodu ze sexbyznysu. 
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Co bylo zjištěno? Všechny respondentky uvedly, ţe jiţ v sexbyznysu nepracují. Přestaly 

tedy vyuţívat sluţeb R-R, protoţe je nepotřebovaly. Sluţby R-R hodnotily velmi 

kladně. Vedly velmi uspokojivý osobní ţivot (průměrná známka byla lepší dvojka). 

V době dotazování byly na rodičovské dovolené či pracovaly mimo oblast sexbyznysu. 

Objevily se i dvě respondentky, které byly nezaměstnané. O návratu do sexbyznysu 

většinou neuvaţovaly, nejčastěji se objevilo kategorické odmítnutí této moţnosti.  

Motivací k odchodu ze sexbyznysu byly nejčastěji nějaké události v jejich ţivotě (nový 

partner, nespokojenost s pracovními podmínkami) neţ postupné plánování. Proces 

odchodu ze sexbyznysu však nebyl podrobněji zkoumán, zde vidím prostor pro další 

výzkumná šetření. Začínajícím sexuálním pracovnicím by poradily, na co si dát pozor 

(ochrana zdraví, hranice v profesi – např. umět říci ne aj.), ale objevily se rady 

doporučující nezačínat s prací v této oblasti. Respondentky zhodnotily i pozitiva a 

negativa práce v sexbyznysu. Rady a pohled bývalých sexuálních pracovnic by mohly 

být zpracovány do informačního materiálu pro stávající klientky R-R.  

Co říci úplně závěrem? Přestoţe byl zjištěn pouze základní obraz o situaci a 

ţivotě bývalých klientek v rámci omezené metody telefonického dotazování, výsledky 

mě potěšily a domnívám se (moţná trochu troufale), ţe i sluţby sdruţení R-R mohly 

přispět určitou měrou k  uspokojivé situaci bývalých klientek R-R, i kdyţ tento vliv 

nebyl zkoumán.
29

  

 

 

 

                                                   

29
 Např. poradenstvím zaměřeným na vytváření hranic v profesi, orientací do budoucna, 

poradenstvím zaměřeným na ochranu zdraví.  
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