
Oponentský posudek rigorózní práce Michaely Hájkové na téma 

„Sociálně právní regulace prostituce ve vybraných zemích EU“ 
 
Rigorozantka si zvolila velmi zajímavé a společensky důležité téma pro zpracování své rigorózní 
práce. Jedná se o problematiku, jež zasahuje do více oborů – kromě práva je třeba problematiku 
prostituce zkoumat i ze sociologického a sociálně politického hlediska. Bylo by možné zabývat se 
rovněž zdravotnickými, psychologickými a dalšími aspekty, na které ovšem v rozsahu, který je 
věnován rigorózním pracím předkládaným na Právnické fakultě UK. Autorka se správně soustředila na 
právní a sociálně politické aspekty, přičemž nepominula ani některé důležité sociologické aspekty.  
Rigorózní práce je členěna do čtyř věcných kapitol, přičemž autorka čísluje rovněž úvod, závěr a 
seznam literatury, což v podobných pracích není obvyklé. Práce se nejdříve věnuje pojmům 
souvisejícím s problematikou prostituce a právními i sociologickými dimenzemi její regulace. Nepomíjí 
přitom ani historické aspekty tohoto velmi širokého tématu. Následující kapitola je věnována 
mezinárodněprávní regulaci prostituce. Představuje jistý úvod stěžejní části práce, která tvoří 
pojednání o právní a sociální regulaci prostituce ve vybraných zemích EU, přičemž autorka zvolila ke 
studiu Českou republiku, Německo, Švédsko a Francii.  
Obecně je třeba vyzdvihnout snahu autorky prostudovat do hloubky a poskytnout relevantní informaci 
o současném právním i sociálním stavu ve vztahu k prostituci ve zkoumaných zemích. Autorka 
pracovala s relevantní zahraniční odbornou literaturou i zahraniční právní úpravou, a to na úrovni, 
kterou vyžaduje zpracování rigorózní práce.  
Práce jako celek bez pochyby splňuje požadavky kladené Právnickou fakultou UK na zpracování 
rigorózních prací, výběrem tématu i způsobem zpracování tyto spíše překračuje. Jen v některých 
následujících aspektech je možné učinit poznámky, jež by snad mohly rigorozantce pomoci v případě, 
že by se chtěla tématem i nadále zabývat ve svých dalších pracích, např. v rámci doktorského studia.  
Na str. 23 je v rámci pojednání o mezinárodněprávní regulaci náhle zmíněn čl. 5 Listiny základních 
práv EU zakazující obchod s lidmi. Tento pojem je možná o něco širší, než jen prostituce a bylo by 
bývalo vhodné tuto skutečnost osvětlit. 
V úvodu své práce autorka slibuje komparaci vybraných právních úprav v zemích EU,  práci ale 
taková komparace není obsažena, což je škoda, protože v jednotlivých subkapitolách o národních 
úpravách je k dispozici dostatek relevantních informací.  
Co se týče právě „národních zpráv“ obsažených v kapitole páté, není z práce zcela jasné, co vedlo 
autorku k výběru právě těchto národních úprav. Čtenář se tak může pouze domnívat, že autorka byla 
vedena snahou pokrýt jednotlivé sociální modely v rámci Evropy.  
Jednotlivé subkapitoly národních zpráv jsou nazvány „právní regulace“ a „sociální regulace“. Druhý 
z těchto pojmů se zdá poněkud zvláštní a ne zcela přesný vzhledem k obsahu těchto subkapitol, které 
se věnují převážně činnosti nevládních organizací  v oblasti prostituce. Tyto subkapitoly by bylo bývalo 
lepší nazvat tak, aby název lépe odpovídal obsahu.  
Kapitola o právní úpravě prostituce v ČR obsahuje zajímavé informace, v rámci pojednání o 
trestněprávní úpravě se autorce dokonce podařilo najít relevantní judikaturu a komentovat ji. Autorka 
se rovněž úspěšně pokusila poskytnout ucelený přehled jednotlivých právních pramenů úpravy 
prostituce v ČR. Lze snad vyslovit jen politování nad tím, že v této subkapitole je mnoho informací, 
velmi dobře strukturovaných, ale poměrně málo analytických závěrů, které by autorka jistě bývala 
schopna vyvodit.  
V neposlední řadě je snad vhodné rovněž připomenout, že závěr celé práce o rozsahu více než sto 
stran představuje pouze tři strany, což se zdá poněkud příliš stručné. Je škoda, že autorka alespoň 
závěr své práce nepoužila k tomu, aby nastínila alespoň některé výsledky komparace především 
právní regulace prostituce ve vybraných zemích EU.  
Jak bylo nicméně již uvedeno výše, předložená rigorózní práce představuje i přes výše zmíněné dílčí 
nedostatky velmi přínosný zdroj informací o právní úpravě a praxi v oblasti regulace prostituce 
v zemích EU. Nezbývá tedy než konstatovat, že tuto rigorózní práci lze s potěšením doporučit 
k obhajobě. V jejím rámci navrhuji, aby se autorka zabývala kromě jiného otázkou, ve kterých 
aspektech a do jaké míry může být právní regulace prostituce v jednotlivých zemích EU, jež studovala, 
inspirací pro možné další legislativní kroky v České republice. 
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