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Studentka zvolila potřebné, avšak velmi náročné téma, o něž se dlouhodobě zajímala. Jejím
cílem proto bylo „předložit přehledovou studii o dětské prostituci a informace z odborné
literatury ilustrovat pomocí kazuistiky a konzultací s odborníky“ (s. 7). Ačkoli se zvláště
druhá část stanoveného cíle ukázala jako obtížně realizovatelná, cíl byl v zásadě splněn.
Obsah diplomové práce je vyvážený, 6 hlavních kapitol logicky navazuje. Autorka
postupovala od obecného ke konkrétnímu. Nejprve precizně vymezila pojmy a dílčí témata.
Dále postoupila k problematice prevence, kdy nezůstávala jen u známých obecností, ale
prevenci propojovala s jednotlivými aspekty prostituce. Následuje kapitola věnovaná sociální
práci. Tuto kapitolu považuji za zdařilou nejen proto, že studentčiny první texty se oborově
více dotýkaly spíše sociální pedagogiky. V konečné verzi autorka prokázala, že se velmi
dobře orientuje ve vlastním oboru a navíc dokáže stylizovat vynikající odbornou kompilaci
k sociální práci.
Empirickou část se nepodařilo provést v plánované kvalitě, zde byly cíle nadhodnoceny.
Přesto se povedlo přinést řadu zajímavých, nedostatečně publikovaných informací. Ač je
zkoumaný vzorek velmi skromný, celé šetření prokazuje schopnost pracovat strukturovaně
s vědomím jasných cílů i vlastních limitů. Nechybí dovedná Diskuse v samostatné kapitole.
Autorka pracovala s relevantními zdroji a korektně je citovala. Jejich počet není příliš vysoký,
ale řada z nich je cizojazyčných. Text obsahuje drobné stylistické chyby (např. některé pasáže
se opakují – s. 51 a 53, plná verze rozhovoru patří spíše do příloh). Po stylistické stránce však
shledávám významný progres v autorčiných schopnostech, kdy výsledný text zcela odpovídá
požadavkům na diplomovou práci.
Závěr:
Diplomovou práci Bc. Terezy Formánkové hodnotím jako velmi dobrou. Autorka předložila
kultivovanou odbornou kompilaci ilustrovanou zajímavými podněty.
Otázky k obhajobě:
1. Uveďte hlavní doporučení pro sociální práci s oběťmi dětské prostituce.
2. V některých publikacích se dětská prostituce dělí na dobrovolnou a nedobrovolnou. Stručně
argumentujte své stanovisko, které je v rozporu s touto klasifikací.
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