
Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku obchodování s lidmi, s hlavním cílem 

určit interní faktory, které mohou přispět ke vzniku obchodovací situace. V diplomové práci je 

obchod  s lidmi  vymezen  z  pohledu  sociální  práce,  prevence  i  legislativy.  Kapitoly  jsou 

zaměřeny na vymezení pojmu obchodování s lidmi od ostatních pojmů, se kterými bývá často 

zaměňován  nebo  spojován,  mechanismus  obchodu  s lidmi  a  faktory  vedoucí  ke  vzniku 

obchodovací situace. Pro výzkum interních faktorů a zodpovězení výzkumných otázek byla 

použita  kvalitativní  metoda  polostrukturovaných  rozhovorů  s respondenty,  kteří  se  stali 

oběťmi obchodování s lidmi. Praktická část diplomové práce obsahuje celkem šest rozhovorů, 

z nichž  jsou  vytvořeny příběhy, a  tři  jsou  doslovně  přepsány  v příloze.  Vytvořením kódů 

a kategorií došlo k analýze zaznamenaných rozhovorů. Jednotlivé kategorie byly porovnány 

s interními faktory vedoucími k obchodovací situaci dle odborné literatury a byla vytvořena 

konečná verze deseti kategorií. Nově vzniklé kategorie byly následně interpretovány a došlo 

k určení faktorů, které ke vzniku obchodovací situace přispívají, a které nikoliv. Mezi faktory, 

které přispívají ke vzniku obchodovací situace, jsou nefunkční rodina, nízké vzdělání, chudé 

rodinné  poměry,  vyrůstání  nebo  pobyt  v dětském domově,  zkušenost  s fyzickým násilím, 

přítomnost krize a chybějící sociální zázemí. Z uvedených faktorů se pouze nefunkční rodina, 

chybějící  sociální  zázemí  a  nízké  vzdělání  objevilo  u  všech  respondentů.  Podstatným 

zjištěním diplomové  práce  je  problematika  dětských  domovů  a odchod  z nich.  Nefunkční 

rodina, a s tím související ústavní výchova, představuje významný rizikový faktor přispívající 

ke vzniku obchodovací  situace.  Stejně tak vzdělání  na odborných učilištích,  které  souvisí 

s hledáním práce na pozicích, ve kterých se obchod s lidmi vyskytuje nejčastěji.  Výsledky 

šetření  diplomové  práce  by  měly  přispět  k efektivnějšímu zaměření  prevence  na  rizikové 

skupiny ohrožené vstupem do obchodovací situace. Poznatky o obchodování s lidmi mohou 

pomoci  široké  veřejnosti  i  odborníkům  k informovanosti  o existenci  problematiky 

obchodování s lidmi a také k případné identifikaci obětí. 


