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Předložená diplomová práce obsahuje 67 stran autorského textu, tj. 7 hlavních kapitol a 3 

vhodně volené přílohy. Cílem práce bylo „zjistit, zda legalizací prostituce v Německu došlo 

k většímu riziku žen stát se obětí obchodování za účelem sexuálního vykořisťování.“ (s. 8). 

Autorka se dlouhodobě věnovala problematice obchodování s lidmi a prostituce, proto si takto 

ambiciózní cíl mohla stanovit. Obsah práce je logicky strukturovaný, kompozičně vyvážený. 

V prvních třech kapitolách studentka vymezila pojmy a detailněji se věnovala aspektům, které 

souvisely s empirickou částí. Některé pasáže třetí kapitoly jsou poněkud informačně přebujelé, 

zároveň rozumím, že bylo třeba uvést celou řadu pohledů a zajistit tak objektivitu textu. Čtvrtou 

a pátou kapitolu autorka věnovala legalizaci prostituce a obchodování se ženami v Německu. 

Jedná se o vynikající odbornou kompilaci, informačně velmi cennou a hodnou publikování u 

nás. Následuje empirické šetření, které je strukturované, metodologicky korektní a vysoce 

inspirativní v ČR. Autorce se podařilo tvůrčím způsobem aplikovat osvojené poznatky a 

vytvořit vnitřně ucelené, konzistentní pojednání. Vrcholem celé práce je kapitola přímo 

nazvaná Diskuse. Jedná o diskusi kvalifikovanou. Pokud autorka vyjádřila vlastní postoje, 

nebylo to bez důvodu a patřičné argumentace, která prolínala celým předchozím textem.   

Závěr 

Diplomovou práci Bc. Simony Keilové hodnotím jako zcela jedinečnou vhledem k odbornosti 

autorky, vysokému počtu zahraničních zdrojů a empirickému šetření, v němž se podařilo 

realizovat rozhovory se sociálními pracovníky v Německu. Výsledky doporučuji publikovat 

v českém prostředí. Pozitivně hodnotím také skutečnost, že se autorce u takto 

multiproblémového tématu podařilo udržet kontext studovaného oboru, tj. sociální práce.  

 

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně 

Podnět k obhajobě: 

Jmenujte některé důsledky legalizace prostituce v Německu. Stručně formulujte několik 

odborných doporučeních aplikovatelných u nás.  

 

V Praze dne 30. července 2016                                                    Tereza Cimrmannová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


