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Autorka zvolila velmi neotřelé a zajímavé téma, které je aktuální, zvlášť v naší zemi, kdy tento jev 

stále není legislativně ošetřen. Splněným cílem práce bylo zjistit, jaký motiv mají ženy pro práci 

prostitutky, které motivy jsou nejčastější a jaké další okolnosti mají vliv na rozhodnutí věnovat se 

práci v sexbyznysu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je 

přehledně členěna do kapitol a podkapitol. 1. Kapitola je věnována prostituci a její definici, dále se 

autorka věnuje druhům prostituce, což jsou pro laika velmi zajímavé informace. Zajímavou je také 3. 

kapitola, kde autorka podrobně popisuje historii prostituce, včetně starověku nebo období válek. 

Zvláštní kapitola se zabývá prostitucí v ČR, tedy v českých zemích historicky a také dnes. Autorka 

neopomněla ani právní úpravu, u nás prostituce není zakázána ani povolena, není legalizována, jak je 

v práci zdůrazněno. V 5.kapitole se zmiňují zdravotní aspekty prostituce. Za přínosnou též považuji 

kapitolu 6, která se zabývá organizacemi pomáhajícími prostitutkám. Teoretická část práce vcelku 

jednoduše a výstižně charakterizuje tuto problematiku a vše, co s prostitucí souvisí. 

Pro potřeby praktické části práce byly formulovány 4 hypotézy, jako výzkumná metoda byla zvolena 

kazuistika a  polostrukturované rozhovory., vzorek tvořilo pět žen. Terénní šetření se zabývalo 

prostitucí, která je provozovaná v klubech. Výsledky rozhovorů autorka uspořádala podle témat a 

přiřadila k nim přímé odpovědi respondentek. Výpovědi jsou velmi zajímavé.  

S tématem prostituce se nesetkáváme u studentů příliš často, z tohoto pohledu je práce velmi cenná, 

studentka se s respondentkami skutečně setkala a citlivě vedla rozhovory. Práce obohacuje novým 

pohledem problematiku prostituce u nás a nutí k zamyšlení, co dělat pro to, aby k ní docházelo co 

nejméně. 

Splněným cílem práce bylo proniknout do prostředí prostituce, zjistit, co motivuje dívky a ženy tuto 

práci vykonávat a jak situaci samy vnímají. Z rozhovorů, které nebylo jednoduché vést, plyne, že 

hlavním motivem je ekonomická potřeba, že respondentky svou práci vnímají jako běžný pracovní 

proces, ale platí daň, žijí dvojím životem. Autorka správně podotýká, že výzkumný vzorek byl velmi 

malý na to, abychom mohli údaje generalizovat. Práci lze skutečně brát jen jako jednu z mnoha sond, 

pomocí níž nahlédneme z jiného úhlu na tento sociálně patologický jev. 

Cíl práce byl splněn. Stylisticky je práce na dobré úrovni, autorka se snažila pracovat s citacemi 

v textu. Asi nejzajímavější je 10. Kapitola, která shrnuje výsledky rozhovorů.Bylo využito bohaté 

odborné literatury a zdrojů. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE. 

Otázky: 1/ Jak můžete práci využít v praxi? 

               2/ Co Vás při její tvorbě překvapilo? 

               3/ Jak byste Vy sama ošetřila legislativně tento jev, po zkušenostech s tvorbou práce? 


