
Evangelická teologická fakulta 

Posudek oponentky bakalářské práce 

 

Název práce: Problematika obchodu s lidmi se zaměřením na sexuální vykořisťování a 

prostituci 
 

Jméno studenta: Johana Mizurová  

Jméno vedoucí: Mgr. Ráchel Bicová 

Jméno oponentky: Mgr. Markéta Hronková 
 

 

Johana Mizurová si pro svou bakalářskou práci zvolila téma obsáhlé a velmi náročné, obchod 

s lidmi s akcentem na obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Sama uvádí, že 

práce má mít kompilační charakter, tudíž neaspiruje na vlastní polemiku a hlubší analýzu 

problematiky.  

 

Jak jíž jsem zmínila výše, problematika obchodu s lidmi, a to i v případě věnování se pouze 

výseku nucené prostituce, je velmi obsáhlá a komplikovaná. Tento fakt zdá se způsobuje 

autorce určité problémy, kdy se snaží o shrnutí a popis mnoha aspektů této problematiky, ale 

činí tak nevyváženě co do míry a rozsahu informací k jednotlivým kapitolám. Práce pak 

působí nevyrovnaně a místy zmatečně. Autorce bych doporučila se soustředit pouze na 

vybrané aspekty, kterými může být například sociální práce s obchodovanými a 

vykořisťovanými osobami, či psychologické aspekty a etické aspekty práce s osobami, které 

byly obchodované za účelem sexuálního vykořisťování. Z důvodu příliš veliké šíře záběru a 

snahy o pokrytí příliš mnoha aspektů, dochází autorka k některým zkratkovitým závěrům, ať 

již se jedná o chybnou interpretaci myšlenky z použité literatury, či o nepodložený závěr, 

který je v přímém rozporu s dostupnou literaturou a diskurzem v této problematice. Jedná se 

například o závěr, že „osobám v nucené práci nejsou většinou upírána jejich základní lidská 

práva a důstojnost“ (str. 18, poslední odstavec) či při interpretaci statistik podílu žen 

v celkovém počtu obchodovaných osob a procenta nucené prostituce (str. 14, odst. 1). Dále 

například mylně interpretuje poskytování pomoci obchodovaným osobám v organizaci La 

Strada, kdy uvádí, že „osoby musí obchodování dokázat“, což je v přímém rozporu 

s podmínkami poskytování služeb této organizace (str. 33, odst. 1). V kapitole o prostituci 

postrádám třetí, feministický abolicionistický, přístup k prostituci a práci v sexuálním 

průmyslu, který je neopominutelným prvkem současného diskurzu vedle přístupu 

křesťanského a přístupu k prostituci jako regulérní práci.  

 

Autorka se seznámila poměrně obsáhle s literaturou a zdroji, pravděpodobně ale z důvodu 

neaktuálnosti některých zdrojů, se dopouští některých faktických chyb, například uvádí, že 

Česká republika neratifikovala Palermský protokol (str. 9, odst. 3), byť se tak stalo v roce 

2015 a v roce 2016 vstoupil v platnost, nebo označuje Českou republiku pouze za zemi 

tranzitní (str. 7, odst. 3), ačkoliv je Česká republika již několik let také zemí zdrojovou a 

cílovou v oblasti obchodu s lidmi.  

 

I přes výše uvedené nedostatky, doporučuji práci k obhajobě, a to hlavně z důvodu, že téma, 

které autorka zpracovává, je nesmírně obtížně uchopitelné v bakalářské práci a se znalostmi 

odpovídajícími studentům vysoké školy. Zároveň je to téma, o kterém je vedeno tolik diskuzí 

na různých úrovních, že je velmi obtížné učinit si bez hlubší znalosti problematiky 

jednoznačný názor a často je také těžké některým diskurzům porozumět. Literatura dostupná 

k tématu je také poměrně roztříštěná a těžko dostupná, což práci ztěžuje. Přesto bych autorce 



doporučila, pokud se chce věnovat tématu v dalším studiu, konzultovat problematiku osobně 

s pracovníky a pracovnicemi zmiňovaných organizací. Získá tím přehled o aktuálním vývoji a 

vyvaruje se také možných chybných interpretací či neporozumění.  

 

Po formální a jazykové stránce považuji práci s výjimkou několika drobných gramatických a 

stylistických chyb za pečlivě zpracovanou.        

 
   

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Vysvětlete, z jakého důvodu nepovažujete nucené práce za porušování lidských práv.  

 

Zamyslete se nad různými přístupy k prostituci v současném diskurzu – křesťanským, 

„severským“ abolicionistickým (kriminalizace klientů prostitutek a celkové vymýcení 

prostituce) a tzv. empowermentovým (práce v sexuálním průmyslu je zde považována za 

práci a je zde snaha o ochranu pracovních práv sexuálních pracovnic).  

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: C - dobře 

 

 

V Praze, dne 25. 8. 2016  
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