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Téma práce je zvoleno vhodně, odpovídá profilu absolventa oboru PSP. Cílem práce je představení 

fenoménu dětské prostituce a  zjištění, jaká je míra informovanosti žáků devátých tříd o tomto 

fenomému a jaké jsou jejich postoje k tomuto problému.. 

K naplnění cíle autorka předložila širokou škálu odborných pohledů na zkoumanou problematiku a 

provedla dotazníkovou anketu mezi žáky 9.třídy jedné z Pražských škol.  

Přehledně se věnuje charakteristice jevu, základním pojmům a souvislostem. Možná text zbytečně 

rozčleňuje do velkého množství kapitol a subkapitol (z rozsahem 1,2,3 stran), což vede ke 

zbytečnému roztříštění textu. Vesměs jde o  předložení názorů z odborných zdrojů, které autorka 

cituje,  celá obecná část práce je tak jen shrnutím (byť správným) názorů odborníků. K ilustraci 

zmíněných skutečností postrádám konkrétnější údaje. Autorka správně zasazuje dětskou prostituci 

do širšího kontextu komerčního sexuálního zneužívání. Při podrobné  charakteristice dětské 

prostituce bych doporučoval její důslednější odlišení od prostituce dospělých osob, i když 

samozřejmě řada skutečností je podobná. Poměrně málo se dozvídáme o prevenci, jejíž význam 

autorka správně zdůrazňuje. Vedle zmíněné sexuální výchovy existuje řada preventivních aktivit 

zejména v činnosti nevládních organizací. 

Při provádění ankety o informovanosti a postojích žáků devátých tříd základní školy autorka 

vychází ze studie 3. Lékařské fakulty UK v Praze provedené v letech 2001 a 2004, kterou se nechala 

inspirovat. Pro větší vypovídací hodnotu ankety bych považoval za správné ji provést na několika 

školách, možná v různých regionech. Vzhledem k tomu, že je to klíčová část práce si myslím, že to 

nebylo nad síly autorky. Závěr je pouhým  shrnutím obsahu práce. Několik předložených návrhů  se 

tká pouze zvýšení informovanosti dětí a rodičů. 

Pokud jde o formální úroveň práce, není vhodné používat v odkazu „Tamtéž“, pokud není celý 

název zdroje na té samé straně. U některých internetových zdrojů chybí příslušná adresa. Autorka se 

také nevyhnula několika gramatickým chybám zejm. v v příčestí děti…..y. Naopak kladně hodnotím 

grafické zpracování ankety.  
Studentka práci konzultovala dostatečně  

Práci doporučuji k obhajobě 

Zdůvodnění, závěr: V práci na vhodně zvolené. důležité téma autorka využívá relevantní odborné 

zdroje a předkládá názory velké řady odborníků, které ale nehodnotí nekomentuje. Málo se věnuje 

otázkám prevence zkoumaného jevu. Anketa provedení na jedné základní škole v Praze je pečlivě 

zpracována, ale měla být provedena na více školách. Z formálního hlediska je škoda, že se autorka 

nevyvarovala gramatických chyb.   

Navrhované hodnocení:  C-dobře,  

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

1. Domníváte se, že riziko dětské prostituce v ČR vzrůstá? 

2. V čem vidíte hlavní možnosti a formy prevence dětské prostituce v ČR? 

                                 Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.   . 

V Praze dne ...20.6.2013                                                                                        vedoucí práce 

 

 



 


