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Formální stránka a práce se zdroji: 
 
Předkládaná diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu na pomezí několika 
témat sociální patologie. Cíl práce diplomantka definovala hned v úvodu a je zřejmé, 
že bude velmi komplikované ho naplnit (především jeho empirickou část). Práce má 
danou strukturu, které se vztahuje k cíli. 
 
Práce má 49 stran čistého autorského textu s úvodem a závěrem a seznam zdrojů. 
Diplomantka pracuje s hraničním množstvím literatury, které není abecedně řazeno, 
v českém a anglickém jazyce. Jazykovou úroveň práce snižují především rozpory a 
opakované zmínky např. o dobrovolnosti/nedobrovolnosti dětské prostituce, kdy na s. 
16 se diplomantka více vymezuje, přesto se v textu k tématu vrací. 
 
Doporučení: 
Dodržet předepsaný minimální rozsah práce dle předpisu HTF UK. 
V případě rozporů se vymezit hned a více se nevracet. 
Pracovat s více zdroji a seznam literatury mít dle předpisu HTF UK. 
 
Teoretická část: 
 
Je rozdělena do tří kapitol, které vychází od vymezení dětské prostituce v kontextu 
CSA, přes prevenci  dětské prostituce a završuje sociální práce s oběťmi dětské 
prostituce, což má logickou provázanost a posloupnost. První dvě kapitoly považuji s 
ohledem na cíl práce jako stěžejní a mohly by být zpracovány více do hloubky - 
především kapitola 2. je velmi krátká (7 stran) vzhledem k cíli i názvu práce. 
 
Doporučení: 
Propracovat teoretickou část více do hloubky s více zdroji. 
 
Praktická část: 
 
Cíl šetření diplomantka zvolila velmi náročný: "...zmapovat návrhy a doporučení 
odborníků na sociální práci s dětskými prostituty....". Cíl práce, který směřuje k 
výzkumu, který potřebuje podporu v metodologickém ukotvení z literatury, nemá-li 
výzkumník dostatečnou praktickou znalost. Dále specifikovaný výzkumný postup, 
popis rizik a způsob analýzy výsledků. Diplomantka metodologii popsala na 3/4 
strany a dále na více než 3 stranách přepsala rozhovor (přes email dělaný) a uvedla 
kasuistiku, která jí byla zprostředkovaná z organizace KARO. Není zřejmé, zda 
kasuistiku diplomantka pouze přepsala, nebo s ní něco dělala. Kasuistika má 
potřebnou strukturu a rozpětí. V poslední kapitole se diplomantka věnuje cca na 1 a 
1/4 straně výsledkům šetření a interpretaci, kdy hned v počátku sama nahlíží, že 
výsledky se od očekávání liší. Věřím, že téma dětské prostituce mapovat v terénu je 
velmi náročné, avšak pro výzkum je potřebné mít zvolenou metodu i výběru 
respondentů a hlavně metodu a přesný postup práce.. 
 
 
 



Doporučení: 
Pracovat s literaturou při volbě metodologie výzkumu. 
Připravit výzkum a zrealizovat ho do hloubky (ne přepisem). 
Výsledky analyzovat v diskusi. 
 
Celkově práci hodnotím nedostačující především s ohledem na rozsah a 
nezvládnutou empirickou část. Z práce je zřejmé, že se diplomantka velmi snažila 
proniknout do tématu, které ji zaujalo, což oceňuji. 
 
Hodnocení: neprospěl  (4) 
 
Otázka k obhajobě: 
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