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Posuzovaná bakalářská práce je zaměřena na postižení problematiky ženské dobrovolné prostituce. 

Autorka nejdříve uvádí do problematiky, vymezuje prostituci jako jev sociálně patologický, věnuje 

se historii prostituce.  Následující kapitoly se věnují druhům prostituce, do textu zpracovaného kompilací 

jsou vkládány pokusy o kazuistiky žen živících se různými druhy prostituce.  Patrně jde o klientky střediska 

Rozkoš bez rizika, postrádám zde důležité metodologické poznámky týkající se sběru dat, popisu 

respondentů, popřípadě způsobu vedení rozhovoru, v příloze je zaznamenán pouze jeden rozhovor. Část 

Rizika prostituce opět vychází ze zdrojového materiálu, autorka postihuje podstatné informace, pracuje 

s odbornými termíny, vyčtené informace dokládá konkrétními příklady.  Logicky se věnuje i právní úpravě 

prostituce v naší republice. Zmiňuje se o záměru prostituci legalizovat z roku 2004, odvolává se na 

publicistický pořad Hydepark na čt24 z roku 2010.  

Věnuje se příkladům dobré praxe, uvádí základní charakteristiku několika nevládních organizací věnujícím 

se těmto ženám. Vzhledem k tomu, že teoretické informace autorka dokládá konkrétními příběhy žen, které 

spojuje právě daná organizace, postrádám konkrétní informace o terénní práci této neziskové organizace. 

Informace z výroční zprávy organizace Ulice z roku 2009 není nejaktuálnější, na www stránkách je 

k dispozici novější výroční zpráva. Další kapitola nabízí teologicko-etický pohled na sexualitu a důstojnost 

v prostituci. 

Kapitola Závěr nevystihuje klíčové momenty práce, které dle mého přinášejí konkrétní příběhy žen.  

 

Autorka pro svou práci využila menšího množství relevantních zdrojů, zahraniční literaturu s ohledem na téma 

není nutné zpracovávat. Většinou používá aktuální materiály, odvolává se na média. 

 
Studentka se snažila vyhovět pravidlům formální úpravy textu – zvolila vhodné písmo a řádkování, text je 

přehledný a dobře členěný. Přesto se vyskytlo několik nedostatků snižujících celkovou úroveň práce: rušivě působí 

nadbytečné číselné „ značení“ kapitol, Úvod není číslován, objevuje se nejednotný způsob zapsání zdroje citace, 

některé zápisy neodpovídají normě (například str. 31, 35,58, 59, 60). Na str. 39 je citováno ze zdroje Malinová, str. 

71,72, jenž není uveden v seznamu literatury, dále postrádám systém v uvedení internetových zdrojů.  

 

Práce obsahuje množství pravopisných chyb (shoda například str10, 13, 22, 31, velká písmena), interpunkčních 

nesrovnalostí (například str. 8, 15,16, 30, 32,38), překlepů a typografických chyb týkajících se mezer či  

jednoslabičných spojek umístěných na konci řádku.  

Stylizace většinou vyhovuje odbornému funkčnímu stylu, rušivě působí pro tento typ práce používaná ich forma, 

v kazuistikách se často objevuje lexikum typické spíše pro prostě sdělovací styl.  

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Rozšíření informací o sběru konkrétního materiálu  

a rozšíření dobré praxe. 

 
Posuzovaná bakalářská práce naplňuje zadání.  

Posuzovaná práce studentky Veroniky Svobodové splňuje požadavky a náležitosti.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C dobře  - D uspokojivě. 

 
V Mariánských Lázních dne 28. 5. 2012 

        PhDr. Miroslava Vokatá 



 


