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Téma práce je aktuální. Je zpracováno v řadě odborných monografií. Sociální pole prostituce se, ale 

neustále vyvíjí. Pro obtížnost výzkumu není však příliš častým tématem diplomových prací. 

V předkládané bakalářské práci je úsilí autorky zaměřeno na deskripci prostituce, motivaci, 

subjektivní vnímání prostituce u žen, morální dilemata u prostitutek. Práce je rozčleněna na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část vhodně a vyčerpávajícím způsobem uvádí definování 

prostituce, druhy prostituce. Kapitola o historii prostituce přehledně uvádí vývoj prostituce do 

20.století. Je čerpáno z celé řady titulů, v literatuře lze ještě doporučit monografii :“Pražské bahno“I.a 

II.díl., která se důkladně zabývá prostitucí v hlavním městě Praze. Za přínosnou považuji kapitolu 

Prostituce dnes. Právní úprava prostituce. Prostituce jako trestný čin. Organizace pomáhající 

prostitutkám. Na závěr k této části lze konstatovat, že autorka výstižně popsala tento sociálně 

patologický jev s využitím dostupné literatury. Tím využila možnosti k reálnému stanovení hypotéz, 

které ověřovala v praktické části. 

 V úvodu praktické části stanovila čtyři hypotézy, jejichž obsahem jsou motivy žen k prostituci, 

okolnosti a vlivy v této organizované činnosti. Kapitolu metodika by bylo vhodnější začlenit jako první 

před kazuistiky pro přehlednost, důkladně popsat použité metody a do příloh vložit osnovu 

polostrukturovaného rozhovor. Nutno ocenit odvahu autorky realizovat rozhovory s prostitutkami 

přímo v erotických klubech a popsat zařízení těchto institucí. Z rozhovorů vyplývá, že hlavním 

motivem těchto žen je jejich ekonomická situace a potřeby materiálního rázu. Z jiných zdrojů se 

k tomuto motivu  připojují i motivy sociální a psychologické. Není uvedeno, zdali byl uskutečněn  

předvýzkum na malém vzorku, případně posouzení metodických materiálů výzkumu odborníky, aby 

se vyloučila případná sugestibilita otázek. Výsledky praktické části jsou prezentovány jako sonda, 

kterou lze nahlédnout do skrytých a utajovaných zákoutí tohoto sociálně patologického jevu. Přes 

tyto připomínky je nutno ocenit autorčino zaujetí, které se odrazilo pozitivně v její práci. Cíl práce byl 

splněn. Jazyková a stylistická úroveň předkládané práce je dobrá. Autorka si je vědoma toho, že 

výzkumný vzorek je malý, a proto není možno resultáty absolutně generalizovat. Zároveň si není vždy 

jista, zda prostitutky vypovídaly pravdivě. 
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