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Autorka hodnocené práce se rozhodla zkoumat problematiku obchodu s lidmi s tím, že se v 

rámci tohoto tématu zaměřila na prolínání sexuálního vykořisťování a prostituce. Jejím cílem 

bylo podat ucelené shrnutí problematiky, jedná se tedy o práci kompilačního charakteru. 

Studentka si téma vybrala na základě svého dlouhodobého zájmu. V minulosti také vykonávala

praxi v oblasti pomoci obětem sexuálního vykořisťování.

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První se věnuje tématu obchodu s lidmi celkově – 

autorka se zabývá terminologií, kterou v tomto směru používá mezinárodní právo, dále 

zahrnuje základní historický přehled. Následují velice stručné statistiky, více prostoru je pak 

věnováno metodám, prostředkům a formám obchodu s lidmi.

V druhé části práce se již autorka zaměřuje na prostituci a sexuální vykořisťování v ČR.  

Podrobně se zabývá různými možnostmi nahlížení na prostituci včetně toho, jaký postoj k ní 

zaujímají různé organizace. Srovnání hlavních třech paradigmat (paradigma útlaku, 

paradigma zmocnění a paradigma polymorfní) považuji za velice přínosné. 

Dále autorka shrnuje českou legislativu upravující obchod s lidmi a prostituci a srovnává je s 

reálným stavem věcí – např. jak se snaží kuplíři obejít ustanovení o kuplířství apod. 

Následuje kapitola věnovaná biblickému pohledu na prostituci.  Autorka připomíná, že 

moderní psychologie upřednostňuje bio-psycho-socio-spirituální přístup, a je tedy důležité 

brát v úvahu i právě spirituální aspekt. Navíc některé prostituované ženy mají křesťanské 

kořeny, chodí pravidelně do kostela. Autorka práce uvádí jak starozákonní, tak novozákonní 

texty, týkající se obchodu s lidmi a prostituce. Dále se zmiňuje také o textech, které se zabývají 

hodnotou a důstojností ženy. 

Další kapitola nabízí přehled pomáhajících organizací, které se věnují problematice obchodu s 

lidmi. Následně se autorka zabývá dopady sexuálního vykořisťování na oběť a možnými 

formami pomoci.



Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat odborné téma na dostatečné 

úrovni. Pro svou práci  použila velkou šíři odborné literatury včetně cizojazyčné. Prokázala 

schopnost třídit informace a zpracovávat je s využitím poznatků získaných při studiu.  Po 

formální stránce je práce v pořádku, citace jsou správně označeny odkazy.  

Za velký klad této práce považuji, že se studentka nespokojila pouze s jedním pohledem na 

danou problematiku, ale snažila se shrnout různé přístupy.  V některých částech práce byla 

autorka příliš stručná, což mohlo vést k určitým zjednodušením. Celkově se ale se šíří 

problematiky vyrovnala dobře. 

Ke psaní bakalářské práce studentka přistupovala zodpovědně.  Bakalářská práce je ucelená a 

vyhovuje zadání. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: B

Mgr. T. Ráchel Bícová

v Praze  31. srpna 2017

Otázky k obhajobě:
Které z uvedených tří paradigmat je vám osobně blízký a proč? 
Jaké klady vidíte na ostatních dvou paradigmatech?


