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Předložená práce má logickou a přehlednou strukturu. Zpracovala relevantní zdroje. Příloha 

obsahuje rozhovor s ženou, která je v prostituci. Kromě toho ilustruje v jiných částech práce 

jednotlivé typy prostituce příklady konkrétních žen či dívek a věnuje se její osobní, rodinné a 

sociální anamnéze. Stanovený cíl práce splnila. 

Do Obsahu není nutno psát Anotace.  

Zajímavé, cenné a pěkně propojující s rozhovorem s onou ženou v prostituci je zařazení 

potratů do zdravotních rizik a jejich pojednání i z hlediska nenarozeného života i trestného 

činu Nedovolené přerušení těhotenství a svádění těhotné ženy k umělému přerušení 

těhotenství. Je rovněž důležité, že neopomněla uvést příklady dobré praxe, které se těmto 

ženám věnují. Je patrné, že autorka v nějaké takové organizaci absolvovala i praxi a měla v ní 

kontakty.  

S vedoucím práce spolupracovala. 

Autorka se snažila vložit i některé teologicko-etické aspekty problematiky. Za problematické 

a s univerzalitou principu lidské důstojnosti a ochranou nenarozeného života lze považovat 

její konstatování, že „LD je člověku dána předem, získává ji každý člověk při narození, jedná 

se o vlastnost…“. Stejně to platí pro konstatování na začátku kapitoly o lidských právech: 

zase – „získáváme“ skutečně až „narozením“? A zejména v souvislosti s hodnocením na str. 

62, že dochází k porušení lidských práv při potratech, a v kontextu poznámky pod čarou č. 70. 

Dále píše – v rámci aspektu sexualita -, že „Provozování prostituce je porušením práv na 

sebeurčení v oblasti sexuality.“: jak by to odůvodnila, když se některé ženy pro ni samy 

rozhodnou? Je cenné, že autorka zmínila různá nebezpečí porušování lidských práv těchto 

žen. V této práci je zřejmý její růst ve způsobilosti začlenit některé teologickoetické aspekty 

relevantní pro dané téma, aplikovat je a vyvodit z nich své závěry. 

V Závěru mohla více vytěžit příběhy žen.  



Práce vykazuje chyby v interpunkci (např. str. 56, první odstavec). Není také jasný systém 

v seznamu internetových zdrojů. Některý titul citovaný v práci se neobjeví v Seznamu 

literatury (str. 39; 71, 72). V práci se vyskytuje značné množství pravopisných chyb (shoda 

přísudku s předmětem, interpunkce). 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím C-dobře až D-uspokojivě. 

Možné otázky či náměty pro diskusi: 

1) V prostituci se nějak zachází se sexualitou. Mohla by ze svého negativního posouzení 

takového zacházení vyvodit aspoň některé pozitivní aspekty pro zodpovědné utváření 

lidské sexuality? 

2) Které motivy či důvody vedou nejčastěji ženy do prostituce? Sledovala poslední 

zkušenosti a informace o převládajícím počtu českých žen v prostituci a přesun do 

bytových prostor (např. i přes oběd pro pracovníky)? 

3) Myslí si, že ony ženy touží vystoupit a že existují cesty, jak jim v tom pomoci? Slyšela 

někdy i pastoračním působení v této oblasti? 

 

V Praze dne 14. 6. 2012       René Milfait 


