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Face to face dotazovaní 

Veřejnost: Příloha 1 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: Žena  Věk: 24   Povolání: prodejní asistentka  Věřící: ano  

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 25.6. Nové 

Jirny  

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Všechny, co to dělají za peníze. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Když to někoho baví, tak at to to dělá. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Holky, co jsou na drogách, jsou zoufalé, úplně na dně, bez 

peněz. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? Musel by být fakt sexy, nebo by to musel být Chris Evans. 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem 

pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Má pevný nervy. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Dělají to nevybouření mladí kluci. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Jsou zoufalé, bez peněž, utíkají před 

zákonem. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? 



 

 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Otrokáři to jsou. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Chtějí vydělat. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Pořád je to lepší, než kdyby někoho 

támhle znásilňoval. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Asi je v manželství nespokojená 

nebo je moc ošklivá. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký: psychický, přestane si sám sebe tolik vážit 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 2 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: Žena    Věk: 24            Povolání: student      Věřící: Ne 

Vzdělání: Vysokoškolské Místo, kde žije: Praha   Místo a doba pořízení: 25.6. Nové Jirny 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Sexuální uspokojení, podmíněné nějakou 

odměnou. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Já bych se tím živit nechtěla, ale chápu ty, co se do toho 

dostanou, ale extrémně bych to nepodporovala. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Zoufalí lidé. Lidé, co mají rádi peníze a jinak se k tomu 

nedostanou a i lidi, co chtějí vyzkoušet něco jiného. I ti, co chtějí něco získat. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací?    Že nebudu mít někdo jiného; že bude fakt pěkný; možná, 

že se budu nudit, nebo se s kamarádkou hecnem; nebo mě k tomu někdo přivede. 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Když nevím, co jí k tomu vedlo tak nevím, co si o 

ní mám myslet. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Viz předchozí otázka. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Vidí z toho nějaký zisk: hmotný či 

nehmotný. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 



 

 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?      Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Prvotní reakce je zmetek, protože 

vydělává na někom jiným. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Že by měli být pořádně hlídaní, a měli by 

mít zdravotní péči. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Zoufalí, nebo se nudí, nebo se jim 

fakt líbí 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Zoufalí, nebo se nudí, nebo se jim 

fakt líbí. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký: psychické; peněžní; sociální 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 3 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: Žena   Věk: 24   Povolání: Finanční účetní   Věřící: Ano  

Vzdělání: Vyšší odborná Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 25. 6. Nové Jirny 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Sex za peníze. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Negativní 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Asi většinou lidi, kteří se dostanou do nějaké tíživé životní 

situace, nebo jsou to lidé, kteří si neumí vážit samy sebe. Nevědí, jakou mají hodnotu. Lenost 

dělat normální práci. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ne 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Je to na podobném principu jako 

prostituce. 

  

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Neschvaluji to, ale vzhledem k nějaké tíživé situaci 

se to dá pochopit, ale není to dlouhodobé řešení. Z důvodu péče o rodinu ale jinak nic jiného. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Neschvaluji to, ale vzhledem k nějaké tíživé situaci 

se to dá pochopit, ale není to dlouhodobé řešení. Z důvodu péče o rodinu ale jinak nic jiného. Ale 

přijde mi to méně pochopitelné, neboť lépe najde práci. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Finanční problémy. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu?  Protože s tím nesouhlasím, tak by mi to přišlo divný. 



 

 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? Protože s tím nesouhlasím, tak by mi to přišlo divný, a strach že 

by mě mohl něčím nakazit. 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Z toho celku jsou úplně nejhorší, 

protože to organizují. On zneužívá ty, kteří se tím živí a používá k tomu hrozný metody. 

Donucovací prostředky, aby obohatil sám sebe. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Vidím to negativně a měli by tam probíhat 

nějaké kontroly. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Nerozumím tomu, myslím si, že by 

to pro něho mělo být spíše ponižující. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Nerozumím tomu, myslím si, že by 

to pro tu ženu mělo být spíše ponižující. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  Psychický, finanční, odsuzování společnosti, nakažení 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 4 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena   Věk:24  Povolání: pracující studentka   Věřící: ano  

Vzdělání: Vysokoškolské  Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: Praha – 

Vinohrady 12. 7. 2016 večer 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Pod termínem prostituce si představím ženy nebo 

dívky, které nemají jinou možnost jak si vydělat jinak na živobytí. Nebo ženy, nebo dívky, které 

nechtějí dřít v práci od osmi do pěti a chtějí víc peněz a více si dopřát. Taky výjimky žen, 

kterým se to prostě líbí a peníze jsou vlastně takový příjemný bonus. Pod prostitucí si také 

představím nucenou prostituci, kterou vykonávají ženy pod nátlakem, nic z toho nemají a 

nemají možnost si zjistit jak z toho otroctví ven. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Když se to těm ženám líbí a vyhovuje jim to, tak si myslím, 

že to není takový problém. Nebo jako nevadí mi to, ale pokud je to věc, kdy to prostě musí dělat, 

tak si myslím, že to není správné. Myslím si, že ten byznys se všemi těmi pasáky je špatný, 

protože nad těmi ženami mají až moc velkou moc. Kdyby to bylo v ideálním případě tak, že by 

ty ženy chránili, dostávali by za to část provize, ale nevykořisťovali je, tak by to nebyl zas takový 

problém jako je to teď. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad; morální – že jsou vnímány muži jako zboží a pak se ten jejich 

názor přenáší i na ženy ne-prostitutky. 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Ženy ze slabší sociální vrstvy; ženy, které jsou líné; ženy, 

které mají rádi sex; sociálně slabší matky; studentky; cizinky 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano 



 

 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Přichází do kontaktu s intimními partiemi 

cizí osoby za peníze a je objednávána. 

  

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Záleží o jaký konkrétní případ se jedná. Když je to 

žena, kterou to baví a mohla by dělat něco jiného, tak je to v pořádku. Pokud je to žena 

v nesnázích, která to dělat musí, tak je mi to strašně líto. A je mi líto, že náš sociální systém ji 

není schopen pomoci. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? To samé, co v otázce předtím. A ještě si myslím, že 

muži berou mnohem více peněz za své služby, což mi přijde takové padlé na hlavu a ukazuje to 

na to, že ty ženy-prostitutky jsou na tom prostě hůř. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?  Potřebují peníze; baví je to; 

někdo je k tomu donutil. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Využívají té moci, kterou mají nad 

lidmi, kteří se nemůžou bránit. Nevěřím tomu, že by svého postavení nezneužívali, alespoň 

trochu.  

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Myslím, že je to lepší než kdyby ty ženy, 

nebo muži, rozjížděli tento byznys na vlastní pěst. Když jsou alespoň ve dvojici tak můžou u sebe 

navzájem vyhledat pomoc a nejsou na tom samy, kdyby se něco stalo. Asi to nefunguje všude, ale 

taky určitě to funguje někde. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Asi se mu něčeho v životě nedostává, 

když je sám či sama tak je to jasnější, že hledá nějaké naplnění svých tužeb. Když je to ve vztahu, 

tak to poukazuje na špatnou komunikaci v páru. 

Nevadí mi to, jen si myslím, že to má negativní vliv na myšlení mladých mužů, přesněji na jejich 

názor na ženy. Na druhou stranu jim to dává zkušenosti (myslím si, že by měli používat kondom 



 

 

pro své zdraví a zdraví své potencionální partnerky); když je to člověk podvádějící, tak to 

absolutně odsuzuji.  

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Myslím si to samé, co v předchozí 

otázce. Kromě toho názoru na postavení ženy, ta žena to vnímá jinak, ale na druhou stranu může 

vnímat toho prostituta trochu podřadněji. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký: Užije si, může nabít nových zkušeností. Utratí peníze, které by mohl utratit jinak. 

Může chytit nemoc, když nepoužije kondom. 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 5 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: Žena  Věk: 30  Povolání: account manager  Věřící: ne 

Vzdělání: Vysokoškolské Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Žena se prodává za peníze. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Nikoho nesoudím, nemám asi na to nějaký vyhraněný 

názor, asi by měli dodržovat nějaké pravidla, aby se nešířili pohlavní nemoci. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Asi nějaké ženy v bezvýchodné situaci, nouzi. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Nemám nějaký vyhraněný názor, musela bych ji 

asi znát. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Úplně stejný. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Nějaká krajní nouze, nedostatek 

peněz. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? Nemyslím si, že žijeme v zemi, kde by se nedalo vybrat jinou práci 

než tuto. 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano  



 

 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Něco podobného, jako ti, co ji 

vykonávají. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Taky 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Že je spíše bezcharakterní, 

nečestný. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? To samí 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?   Ano  

Pokud ano, jaký:  Pohlavní choroby 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 6 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 72  Povolání: důchodce   Věřící: ne 

Vzdělání: Vysokoškolské Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Volně prodejná láska, tedy za tělesný kontakt 

platíte. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Myslím, že to trochu patří k životu, že to je, bylo a bude. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad  

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Na to musí mít určitě povahu, když je to dobrovolné, to už 

je každého. Ale myslím, že uvádět důvod sociální, myslím si, že vždycky se práce najít mimo 

tento obor, 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Neodsuzuji to, je to každého osobní věc. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? To samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Většinou otázky sociální, psychické 

a okolnosti prostředí ve kterém vyrostli. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano  



 

 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Takové amorální. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? To je také v podstatě určitý druh 

amorálních zařízení. I když tyhle vykřičené domy byli v minulosti. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? U mužů je vztah k tomu sexu trochu 

jiný než u žen, berou to někdy jako osobní potřebu. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? To je její osobní věc a přístup. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  Zdravotní 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 7 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž   Věk: 34  Povolání: tady v televizi  Věřící: ne 

Vzdělání: Vysokoškolské Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Sex za peníze. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Neodsuzuju jí. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?   Ne 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Ženy a muži. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ano  

Pokud ano, co bylo vaší motivací? Chtěl jsem se pobavit. 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano  

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? Zábava 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Je to taky prostitutka, nemyslím si, že by 

mělo fungovat, že někdo pomůže někomu, jako sexuálně placený státem. Právo na sex by se poté 

mohli dožadovat všichni a ne jenom hendikepovaní. 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Tak je to prostitutka, kurva, nebo děvka. Nemám 

z ní speciální dojem. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Nemyslím si o tom nic. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Myslím si, že by se lidé mohli živit 

něčím jiným. Myslím si, že to vychází z nějakého vlastního podcenění, a že jsou věci, které by 

lidé neměli prodávat, ale tak je to jejich rozhodnutí. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 



 

 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Nemyslím si o nich nic. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Tak to prostě je a bude. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Nic si o tom nemyslím. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Každého věc, asi. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?      Ne 

Pokud ano, jaký:  

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 8 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 47   Povolání: OSVČ  Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Placený sex. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Proč ne, nejdražší kurva je manželka. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Fyzické zdraví 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Ti, co na to mají žaludek, nebo chtějí peníze a je jedno 

jestli je to muž nebo ženská. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ano  

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ano 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? Přítelkyně, manželka daleko, proč ne. 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?   

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? Platit daně a tak dále. 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Jsou to sexuální služby. 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Nic. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?  

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?  Chtějí peníze. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 



 

 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Myslím, že by je ta holka 

nepotřebovala. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Pokud ty holky moc neokrádají a dohlížejí, 

aby měli lékařskou kontrolu, proč ne. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Pokud si zaplatí, tak je to normální 

chlap, když si zaplatí kluka tak je… 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Pokud si zaplatí holku je lesba, 

když kluka je normální. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 9 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 36  Povolání: dělnice   Věřící: ne 

Vzdělání: Vyučena  Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Lehčí holky. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Neschvaluji, není to moc hezké. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Většinou takové ty děvčata ze slabší sociální rodiny, co se 

dostanou mezi ty horší partičky už v dětství. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Více méně je to jedno a totéž, akorát 

v takovém dobrým smyslu pomoci. 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Asi nic hezkého. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? No to už vůbec ne. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Buď potřebují hodně ten sex, nebo 

jim nic jiného nezbývá, neboť neumí makat rukama. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 



 

 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Ty vydělávají na těch lidech. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? To samé, beru člověka jako výrobní stroj. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Asi nemá na to, aby si tu přítelkyni 

nešel sám. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Asi to samé. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  Zdravotní 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 10 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 40  Povolání: záchranář   Věřící: ano 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Žatec  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Žena nebo muž, který prodává své tělo za peníze. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Kladný. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?   Ne 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Ten kdo chce. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ano 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano  

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? Těžko říct. 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? Je to živnost. 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Je to povolání jako každý jiný. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? To samý. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Protože chce. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?    Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? To není úplně dobře. 



 

 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Tam jsou ženy a muži, kteří jsou tam 

zaměstnaní. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?  Proč ne, je to jako koupit si chleba. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Totéž 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?   Ne 

Pokud ano, jaký:  

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 11 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 30  Povolání: asistentka   Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Prodej sexu. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Neutrální. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: fyzické zdraví 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Nevím, lidi, který to baví, nebo lidi kteří jsou v nouzi a 

nemají jiný možnosti. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? Zvědavost 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? Kdyby se to nějak sledovala a předcházelo rizikům; stejně to tady 

bude. 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Nic špatného, neznám ji. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Nic špatného, neznám ho. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Buď baví, líbí se jim výdělek, nebo 

nemají jinou možnost. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?     Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 



 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Je to jejich práce, tak když si 

nevezmou víc než si zasloužení, tak je to asi dobrý. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Ať je nabízejí. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

 Ne 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Nic špatného. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? To samé. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  Záleží, zda to ví jeho okolí. 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 12 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 17  Povolání: student    Věřící: ne 

Vzdělání: Základní Místo, kde žije: Praha   Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Šlapka. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Takový že v dnešní době už je to normální. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: fyzické zdraví; psychický 

dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Tak nějaké ženské, které to v životě neměli lehký. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ano 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Tak nechává si zato taky platit. 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Není normální. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? Taky není normální. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Asi nenašli nějakou jinou lepší 

práci. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? Je to takové ponižující. 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?    Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? Je to takové ponižující. 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 



 

 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Nelze je hned odhazovat ale taky to 

není normální společnost. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Tak ty nejsou špatný. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?   Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? To je těžká otázka, asi nic. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Asi taky nic. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?   Ne 

Pokud ano, jaký:  

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 13 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena   Věk: 26  Povolání: student    Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Že někdo jde za peníze. 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? Úplně neuznávám. 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? Lidi, co jsou v zoufalí situaci, potřebují peníze. 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? Furt se za to platí. 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? Úplně neodsuzuji, ale možná by mohli svoje 

problémy řešit jinak. 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? To samé. 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? Asi z důvodu, že nemají peníze, neví 

co se svým životem. 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?    Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? Nepřijde mi to úplně férové. 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 



 

 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? Asi by to neměli dělat. 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? Taky bych je zavřela. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ne 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Je to jeho věc. 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? To samé. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  Může u některých –lituje stydí.. 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 14 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 24  Povolání: reportér   Věřící: ano 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? podávání svého těla jiným 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? neměla by být 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: fyzické zdraví; psychický 

dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? ženy, muži v tíživé finanční situaci 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí? Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji  

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? no tak asi, to že si nezvolila moc dobrý způsob 

života 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? z finančních, z rodinných… 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? no celkově ten pohled na tohle černé povolání, že by nemělo být 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?    Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 



 

 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? to taky to je to samý 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? je to určitý byznys ale myslím, že by se lidi 

měli bez toho obejít 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií? Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? to samý když je prostitutka sama o 

sobě; Myslím, že platit za tyhle služby by se nemělo a myslím si, že každý člověk je schopný si 

najít druhého partnera 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? to samé 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  nemá kladný spaní a zdravotní stav 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 15 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 52  Povolání: spojnice mezi českou poštou a pojišťovnou  Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha (Dubí)  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? chudáka ženskou, která si neví rady 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? lituju je, obdivuju je; pokud to chtějí dělat at to dělají ale, 

pokud to dělají, aby se užili tak je to strašné 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? bohužel i hodně chytrý ženský, které jsou zoufalí 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? pokud je to pomoc tak at je 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? zoufalí člověk, chudák, pokud to sama nevyhledala 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? zoufalství (i děti může mít) bída 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?    Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 



 

 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? no to je špatné ale, pokud těm lidem 

pomůžou tak a uživí je to, tak jak je odsuzovat 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? no to je taky doupě kriminality, fetu… 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?   Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? pokud zaplatí a není to vynucené 

násilím, tak at ty peníze jí dá 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? totéž 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?   Ne 

Pokud ano, jaký:  

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 16 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž   Věk: 21  Povolání: skladní    Věřící: ne 

Vzdělání: střední s maturitou  Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? no sexuální styk za nějaký obnos, za nějakou 

výměnou službu 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? je to asi každý ho věc; myslí, že většina lidí to dělají 

z donucení životní situace 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? ty co to nějak potřebují; v tísnivý životní situaci 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? jestli se za to nechávají platit a pomáhají 

jim sexem 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? že je to jejich věc 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samí 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? tíživá životní situace, vidina lepšího 

výdělku 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?   Ne 



 

 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? tak to jsou většinou pěkní hajzlové, 

nějaký mafiáni, co obchodují s drogami, si to nebudou dobří lidi 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? asi to lidi chtějí tak to asi je, nevím co 

jiného říct 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? většinou je zoufalí, asi to potřebuje 

a nesežene si ho jinak 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? to samé, asi but za tím vidí 

zpestření sexuálního života či to potřebuje 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  asi pohled společnosti, když se o tom dozví, pohlavní nemoci 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 17 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 25  Povolání: fundraiser   Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: Palackého 

náměstí, P2 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Nejstarší řemeslo 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? V pořádku 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? holky, co nemají jinou možnost, nebo co spadli do 

nějakých problémů a potřebují si vydělat peníze, co spadli do drog třeba 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  Protože to není veřejný se prodávání ale 

pomoc znevýhodněným 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? ať si dělá, co chce, ale at to dělá zodpovědně 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? protože chce peníze 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? protože to jsou osobní důvody, bylo by mi to proti srsti 



 

 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? myslím si, že by to mělo být všechno 

nějak právě ošetřený 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? v pořádku 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? no, prostě když nemá jinou 

možnost, proč ne 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? to samé 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  že se třeba něčím nakazí 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 18 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena   Věk: 18  Povolání: student    Věřící: ne 

Vzdělání: Základní  Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: Palackého 

náměstí, P2 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? špatné věci, holky, i muži, kteří i tím vydělávají, 

není to správný 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? no špatný 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? tak dívky či slečny, které nemají školu, mají to asi špatně 

psychicky v hlavě 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji  

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? není to normální chování, nemělo by se to 

dělat 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? špatný člověk 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to stejný 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? bud jsou na tom závislý, nebo 

potřebují nějako finanční prostředky 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? špatná pověst… 



 

 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? to samé, také pověst 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? špatná lidí a hlavně nezákonný 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? mělo by se to zrušit, nemělo by to tady být 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? nenormální chlap 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? psychicky narušená 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  pohlavní nemoce 

 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 19 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 38  Povolání: programátor  Věřící: ne 

Vzdělání: vysokoškolské Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: Palackého 

náměstí, P2 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? poskytování služeb za úplatu 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? je to obchod jako každý jiný 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? myslel bych si že padlí andělé ale není to pravda, většinou 

lidé, kteří potřebují peníze nebo lidé, které to baví 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ano  

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ano  

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? Ze zkušenosti 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  Protože je to povolání 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? když jí to dělá dobře, pomáhají to, uspokojuje jí to, 

proč ne 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? borec 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? protože je k tomu dohnala životní 

situace 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu?  Protože ji/je miluji 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano 



 

 

Pokud ano, z jakého důvodu?  Protože je miluji 

 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? v podstatě taky jenom povolání 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? no super 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?   Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? nevím, chce to, potřebuje to, má to 

mít, poptávka a nabídka  

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? většinou to nemají za potřebí, hezké 

holky to nemají za potřebí a postarší dámy si to také umějí zařídit ale jako když to dlouho nejde 

tak proč ne 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  zkušenosti 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 20 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk:37  Povolání: soc. pracovnice   Věřící: ano 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? Sexuální službu za úplatu 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? podle mě je to věc, která vždycky asi byla a bude a pakliže 

ta osoba která ji provádí, je s tím srovnaná, tak to nepovažuji za nic trestuhodného  

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný:  Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? lidi na okraji společnosti, kteří se neumějí živit jiným 

způsobem, ženy, které mají nějakou podobnou zkušenost ze své vlastní rodiny, drogově závislí, 

lidé z ústavní péče a část tvoří ženy, které studují a mají vysoké cíle a tohle je rychlí způsob jak 

si je splnit 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ano  

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  Považuji to jako za sociální službu, něco 

jako fyzioterapie nebo psychoterapie 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? je to její rozhodnutí, a pokud to dělá dobrovolně 

tak v tom nevidím rozdíl 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? rozmanité, lidi na okraji 

společnosti, kteří se neumějí živit jiným způsobem, ženy, které mají nějakou podobnou 



 

 

zkušenost ze své vlastní rodiny, drogově závislí, lidé z ústavní péče a část tvoří ženy, které 

studují a mají vysoké cíle a tohle je rychlí způsob jak si je splnit 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu?  Ve smyslu dětí, dcer – pocit vlastního selhání, že jsem je 

nedokázala připravit do života tak aby i dokázali zvolit nějaký přijatelnější způsob obživy 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? lidi, kteří tu službu kriminalizují 

daleko více než ty prostitutky; větší problém, parazitují 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? podnik, který musí existovat, jinak by 

vznikali nějaké pokoutné pokojíčky doma.. 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? je to jeho volba, a pokud má pocit, 

že mu to pomůže tak budiž mu o přáno 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? nejčastější ženy, co si za to platí, 

jsou právě prostitutky 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  strach z nemoci 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 21 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 60  Povolání: úředník   Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? sex za peníze 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? pokud ji nemusím děla tak mi nevadí 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? kdo nemá peníze a nevadí mu tento způsob života 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? já nesoudím, mě nevadí 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samí 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? kvůli prachů, nebo je to baví 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu?  Kvůli rizikům 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? že využívají situace těch jedinců 



 

 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? furt lepší než když jsou na ulici 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií? Ano 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? nevadí mi, potřebuje to tak si 

zaplatí 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? to samé 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  zdravotní dopad - nemoci 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 22 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 75  Povolání: účetní   Věřící: ano 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? kněžky lásky; asi některé podle povahy, nemyslím, 

že je to jednoduché povolání 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? já bych to dělat nemohla, ale když to někdo dělá, mělo by 

to být soustředěno na určitém místo, a měli by mít lékařské prohlídky; z bezpečnostní stránky 

by to mělo být ošetřeno je to těžké, když to někdo chce tak at si chodí; lepší než nevěra; takové 

východisko  

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? ti co nemají práci nebo kterým nestačí sex 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?  Ano 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10.  Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? oni snad jsou hodný, ale připadají mi, že se dají 

snadno využít 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? je to to samý 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? finanční, nebo se nechají nachytat 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 



 

 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu?  Chci to nejlepší pro svojí rodinu; zdravotní a násilné nebezpeční 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? vyděrači, zneužívají ty holky 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? to chápu 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

 Ne 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? nevím z jakého důvodu a neznám 

ho, takže si nemůžu udělat názor  

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Neví, co je k tomu vede, možná že jí 

to taky nestačí 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  možná psychický 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 23 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk: 50  Povolání: OSVČ   Věřící: ne 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? podnikatelský záměr 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? inertní, žádný 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?   Ne 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? snad ten kdo se nedokáže živit jinak 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  Je to naprosto stejný 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? těžko říct 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? to nevím 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu?  Nepovažuji to za naprosto korektní 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? podnikatelský záměr 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? to samé 



 

 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?   Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? asi na to má 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? to samé 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?   Ne 

Pokud ano, jaký:  

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 24 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: muž  Věk:17   Povolání: student    Věřící: ne 

Vzdělání: Základní Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: Palackého náměstí, P2 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? sex za úplatu 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? v určité míře to není špatné, je to povolání jako každý jiný 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? někdo koho to baví nebo nemá jinou možnost 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?  Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji  

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  Už to není jen pečovatelská služba, je tam 

ten sex 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? v zásadě nic špatného 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? také nic špatného 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? baví nebo nemají peníze 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 



 

 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? takové jako drogové dealeři, ale 

když mají úroveň, starají se o ty holky tak si myslím, že e to v pohodě 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? zase když má úroveň, tak si myslím, že je to 

v pohodě 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?   Ne 

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? asi že nemá jinou možnost nebo 

prostě ho to baví, chce to bez závazků 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? asi taky, že ji to prostě baví 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano 

Pokud ano, jaký:  třeba to začne dělat častěji, zvykne si na to… 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 25 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 60  Povolání: administrativa  Věřící: ano 

Vzdělání: Střední s maturitou Místo, kde žije: Praha   Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? sex za peníze 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? že je to dost ubohé, je hrozné pokud je někdo zneužívaný, 

pokud je k tomu někdo nucen to je hrozné; ale pokud to dělá někdo dobrovolně tak je to velké 

pohrdání vlastním tělem 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano  

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? lidi, kteří si chtějí vydělat prachy, nebo ti c jsou k tomu 

donucený, někdo to může dělat jen z plezíru 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou. Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ne, nepovažuji 

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  Jde spíše o uspokojování toho dotyčného 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? že je ubožák v tom smyslu at v tom vidí smysl, 

zdroj financí, či pro potěchu, nejen z hlediska pohrdání ale i z hlediska že je to smutné že má 

takový náhled na život 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? nevím, ale hlavně asi finance či 

nuda 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  Ano  



 

 

Pokud ano, z jakého důvodu?  Jednak mi je toho člověka líto a pak jakoby klesne pod takovou 

úroveň; a ani bych si ho přestala i vážit 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  Ano  

Pokud ano, z jakého důvodu?  Stejný důvod 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? ty bych brala jako nejtvrdší trest; 

jako ty co prodávají drogy 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? to samé 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano 

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ano  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? to nevím, co si o něm myslet; asi 

hledá nějaké uspokojení a jinou formou to nenajde tak to musí hledat tak to a hlavně je to hodně 

rizikové o kterým může i nemusí mít povědomý či mít zkreslené představy 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? to samé 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ano  

Pokud ano, jaký:  nákaza; sám sebe si přestane vážit 

 

 

 

 

 

  



 

 

Veřejnost: Příloha 26 

Údaje o respondentovy a místě provedení dotazování 

Pohlaví: žena  Věk: 50  Povolání: finanční makléřka  Věřící: ne 

Vzdělání: Vysokoškolské  Místo, kde žije: Praha  Místo a doba pořízení: 

 

A. Názory na prostituci 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? nabízení sexuálních služeb, ono to můžou být i 

muži at stejnému či opačnému pohlaví takové ty děvčata jak někde čekají, až se někam 

nacpou; jako nehodnotím to, ale myslím, že je to hodně nebezpečný 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? já si myslím, že si každý najde, co potřebuje, já to nijak 

neodsuzuji, bylo to nejstarší řemeslo, ale myslím si, že být prostitutka je vždycky nějaká 

psychická úchylka myslím, že v našich podmínkách má vždycky nějakou možnost; souvisí to i se 

sebeúctou s nějakým psychickým problémem 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?  Ano 

Kriminalita; fyzické zdraví; psychický dopad; sociální dopad, jiný: Kriminalita; fyzické zdraví; 

psychický dopad; sociální dopad 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? hloupější skupiny, sociálně slabší, asi i vrstva studentek 

pro luxusnější klienty a je to nějaké dočasné řešení pro přivydělání a je to dočasné řešení 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?   Ne 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využili služeb prostituce?   Ne 

Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu?  

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání?  Ano 

Pokud ano, z jakého důvodu?  v určitém omezeném rozsahu, kde by opravdu byl dozor nad těmi 

prostitutky či prostituty; bylo by to asi lepší, a byla by tam osvěta a lékařská kontrola 

10. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 

Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným 

lidem pracovat s jejich sexualitou.  Považuji sexuální asistenci za prostituci: Ano, považuji   

Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu?  tam vidím jiný účel, více smysluplnější; 

Pozitivněji bych to vnímala 

 

B. Názory na prostitutky a prostituty 

1. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? že má nějaký problém, je to takové divné 

2. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí? to samé 



 

 

3. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? neumí sehnat jiným způsobem 

peníze a má problém se svojí sebeúctou nebo je tam něco narušeného 

4. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

5. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?   Ne 

Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) 

1. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? kdyby to bylo v nějakých 

profesionálních mezích, a třeba i pod kontrolou tak bych to asi úplně neodsuzovala; myslím, že 

ty bordel mamá měli něco do sebe 

2. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? to samé, hodně záleží na té profesionalitě, 

na zaměření, na dozoru, jako neodsuzuji to 

3. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? 

Ano  

4. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  Ne  

 

D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů 

1. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? řekla bych, že obecně, myslím, že 

chlapy jsou i třeba chytří jsou méně komplikovaní, jsou takoví mnohem jednodušší a 

impulzivnější v tomhle směru a myslím si, ž oni to nijak zvláště neřeší 

2. Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? no, myslím si, že to vůbec nemusí 

být špatný, když má nějakého prostituta, který je zdraví a je v pořádku, je n něj zvyklá a jsou ty 

služby dobrý, je straší a má na to dost peněz tak proč ne. 

3. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  Ne 

Pokud ano, jaký:  

  



 

 

1. kolo online dotazování 
Příloha č. 1 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poskytování sexuálních služeb za úplatu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to ponižující pro všechny zúčastněné - pro muže, že musí za 
sex platit, pro ženy, že slouží jen jako "bedna s pískem"... V podstatě nízkost a špína. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Od žen, které to berou jako snadný přivýdělek a výdělek až 
po ubožačky, které z jakéhokoli důvodu nemohou jinak, myslím, že úroveň života ani vzdělání tu 
nehraje roli, spíš to budou ženy, pro které je charakteristická jistá "rozvolněnost" svědomí a absence 
sebeúcty. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nikdy jsem tyto služby 
nevyužila. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Tento typ 
"služeb" mě absolutně neláká. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ano, mohl/a, pokud by to byla jediná možnost, jak zachránit své dítě 
před hladem, smrtí nebo utrpením, pak ano. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
každý sexuální kontakt za úplatu je prostitucí, ať k němu poskytující osobu vede zištnost nebo 
"soucit". 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Pro ženu, která je k tomuto způsobu obživy 
donucena (sexuální otrokyně IS) nebo pro kterou je východiskem z absolutní chudoby, mám 
soucit. Žen živících se prostitucí z jiných důvodů si nevážím. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Mužů s tímto "povoláním" si nevážím - vnímám to 
jako parazitující způsob obživy zneužívající osamělost žen. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Muži? Netuším, do psychiky giggola se 
těžko vžiju. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Kvůli primární psychické 
dispozci, kterou zřejmě takový člověk musí mít, i kvůli všem dopadům této "profese" na jejího 
vykonavatele. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Kvůli primárnímu 
psychickému nastavení, které vůbec člověku umožní toto vykonávat, i kvůli všem dopadům této 
"profese" na jejího vykonavatele. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Že patří do vězení - 
vnímám je jako absolutní spodinu společnosti, snad ještě horší než ty, které pasou. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Vnímám je jako místa, kterým se slušný 
člověk vyhýbá (nejen jejich službám, ale nepřijde mi eticky přijatelné např. útratou v baru erotického 
klubu podporovat tuhle "sféru podnikání") 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 



 

 

23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Vnímala bych ho jako nízkého 
člověka bez morálních zásad. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Vnímala bych ji jako ženu bez 
morálních zásad a sebeúcty, která si musí mužskou pozornost zaplatit - což je dost zoufalé. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?     
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    ano, 
každý čin, který uděláte, se nějak zapíše do vaší psychiky + v tomto případě zdravotní rizika, sociální 
dopad, až se to prolátne... 
27.) Váš věk:    40 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je 
Vaše povolání?    
lektor 31.) Jste 
věřící?    ano  
32.) Pohlaví?      



 

 

Příloha č. 2 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    nabízení sexuálních služeb za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    každý by měl dělat, co chce; nejspíše to vynáší hodně peněz, to 
je pro ty osoby super; spíše se bojím o jejich bezpečí 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    osoby, které chtějí peníze 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    pokud ji to baví a vydělává hodně peněz a nemá 
špatné klienty, tak dobře pro ni (go get'em girl!) 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    pokud ho to baví a vydělává hodně peněz a nemá 
špatné klienty, tak dobře pro něj (go get'em tiger!) 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    chtějí peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    spousta z nich jsou zlé 
osoby, pasáci chtějí velký podíl na penězích 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální 
služby?    meh prostě podniky, které nabízí služby, 
neměly by tam být děti 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    
asi je hnusnej 24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či 
prostitutku?    asi je hnusná 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?     
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studentka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 3 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    placený sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    moc s tím nesouhlasím, měla by být prováděna v ústraní, ne na 
veřejných místech 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy na okraji společnosti 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nic, 
nevyužila bych toho 11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    . 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    . 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou to špatní lidé 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    . 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    jde mu jen o sex 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    
ubožačka, zoufalá žena 25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb 
prostituce?     
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Jihomoravský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 4 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuálních služeb za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutrální, pokud se netýká mé rodiny a vztahů....jinak obecně 
negativní, ale na druhou stranu je to odpradávna...je mi to tak nějak fuk, ale partnera, který si sex 
kupoval, tak tím bych pohrdala 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostituti a prostitutky...to jsou otázky... 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic, já neodsuzuji prostitutky, ale muže, co si je 
kupují 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    totéž co o prostitutkách 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nevím, toho může být 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    lidský odpad 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic si o nich nemyslím 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či 
prostituta?    chudák 24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí 
prostituta či prostitutku?    chudák 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?     
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Plzeňský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 5 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex nebo něco sexuálního za úplatu 
finanční i nefinanční 2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    pokud je prostituce 
dobrovolná tak ji považuji za dobrou a obdivuji jí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé, kteří potřebují peníze; lidé, které to baví; a lidé kteří se 
k tomu dostali třeba i needobrovolně 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Je to služba 
jako jiná, jako zajít na masáž. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    ano měla, je to služba jako jiná 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
naplnuje furt stejné atributy 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    obdivuji jí pokud to chce dělat, lituji pokud musí 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    obdivuji ho pokud to chce dělat, lituji pokud musí 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Pro peníze, pro zábavu, pro sex, protože 
jeto prostě práce..? 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    pokud nevykořistují 
tak je považuji za dobré 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    pokud nevykořistují tak je považuji za 
dobré 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální 
činnost?    ano 22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    je to jeho právo, jako ji zaplatit za 
masáž; takže si o něm nemyslím nic zvláštního 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    je to jeho právo, jako ji zaplatit za 
masáž; takže si o 
ni nemyslím nic zvláštního 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?     
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    
psychický, zdravotní  
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 6 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Kurvy a tak... 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální. Sám jsem nikdy podobným službám neholdoval, 
pokud není ale až moc viditelná, tak mi nevadí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 5.) Kdo si myslíte, že se 
prostitucí živí?    Spusta lidí. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Vůbec nic. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Vůbec nic. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Valná většina se tak živí, protože chtějí. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic pěkného. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Vůbec nic. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to jeho věc. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Je to její věc. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    30 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Olomoucký kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 7 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení sexuálních služeb za úplatu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Ať si každý dělá práci, kterou chce, pokud tím nikomu neškodí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Muži, ženy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    nevím 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Buď chce a nebo musí. Pokud chce, tak ať si klidně 
pokračuje. Pokud musí, tak to je špatně. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Buď chce a nebo musí. Pokud chce, tak ať si klidně 
pokračuje. Pokud musí, tak to je špatně. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze, možnosti sexu a nebo donucení. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Pokud tím nijak 
neškodí ženám a nebo mužům prostituci provozující, tak s nimi nemám problém. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud tím nijak neškodí ženám a nebo 
mužům prostituci provozující, tak s nimi nemám problém. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální 
činnost?    nevím 22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    
nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Když chtějí, tak proč ne. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Když chtějí, tak proč ne. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Profesionální nezaměstanec 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 8 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je to boj aktérů prostituce 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    nemakačenka 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    nevím 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    jako neschopný člověk, který není schopný se jinak 
uživit 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    viz ot 14 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    viz ot 14 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    mafiáni 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    vedou je mafiáni 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    jeho boj 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    její boj 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, 
neexistují 
27.) Váš věk:    30 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Hlavní město Praha 29.) Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 9 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodejný sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je mi jedno 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy, muži, děti 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je mi jedno 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    je mi jedno 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze, lehký výdělek 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou mi jedno 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    je mi to jedno 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    30 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Zlínský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    zaměstnanec 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 10 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    zeny, ktere nabizeji sve telo v klubech a hlavne na 
ulici 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je to nejstarsi remeslo na svete, tak proc ho zakazovat 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prevazne mlade zeny, dost casto ve financni nouzi 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ano 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nejak si 
vydelavat musi 15.) Co si myslíte o muži, který se živí 
prostitucí?    i takove pripady jsou? 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    pro muze jde spis o zabavu, za kterou 
dostanou zaplaceno 17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? 
(Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nejvetsi problem 
prostituce 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    mely by byt na urovni 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    asi to potreboval a je to snadnejsi 
nez shanet nekoho po vecerech v baru 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    bez komentare 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, 
neexistují 
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Plzeňský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 11 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sexuální a podobné služby za úplatu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální. Neláká mě a ostatním do toho nemám co mluvit. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?     
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Většinou asi dámy. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Nevím jak jinak by měla být brána. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
Protože to naplňuje mojí definici sexuálních služeb za úplatu. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic, pokud jí jinak vůbec neznám. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic, pokud ho jinak vůbec neznám. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Možná je to baví, možná jsou v tom 
dobří, možná si neumí jinak opatřit peníze. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic, pokud je jinak 
vůbec neznám. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Obecně to samé co o prodejně 
malotraktorů. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic, pokud ho jinak vůbec neznám. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nic, pokud jí jinak vůbec neznám. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Kraj 
Vysočina  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 12 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabídka sexuálních, intimních a souvisejících služeb 
za úplatu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Normální poctivé povolání. Vyžaduje ale určitou hroší kůži, není 
pro každého, potenciálně je ale velmi výdělečné. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé mnoha různých kategorií. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Asi sexuální 
touha, např. kdybych byl delší dobu sám. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Protože proč ne? 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
Protože to prostituce je. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nemyslel bych si o ní nic, není to dost informací na 
to, abych si na ní dokázal utvořit názor. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nemyslel bych si o něm nic, není to dost informací 
na to, abych si na něj dokázal utvořit názor. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nemyslel bych si o 
nich nic, není to dost informací na to, abych si na ně dokázal utvořit názor. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nemyslel bych si o něm nic, není 
to dost informací na to, abych si na něj dokázal utvořit názor. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nemyslel bych si o ní nic, není to 
dost informací na to, abych si na ní dokázal utvořit názor. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, Jo, užije si. 
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Student VŠ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 13 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    lehké ženy, sex, peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    každý dělá, co umí 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy i muži 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
přijde mi to nechutné 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    pokud to dělá dobrovolně tak je to jen její věc a 
mě tím pádem nezajímá 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    to samé jako u žen 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze, doufám, že některé to baví 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nevím, co si o 
těchto lidech myslet 20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    opět pokud tam 
lidé pracují dobrovolně tak mě nijak neobtěžují 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    myslím si, že je to zoufalé vždyť 
lepší je mít svého partnera nebo partnerku, kterým za to nemusím platit 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    to samé jako u mužů 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    20 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studentka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 14 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    S náboženského hlediska to skutečně vůbec 
neuznávám. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Skutečně to vůbec neuznávám. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Sámy lidé. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je to skutečně velice moc přímo nevhodné. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Velmi nevhodné. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    S náších poplatníku. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou to skutečně velmi 
moc teploši. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Vůbec to skutečně neuznávám tyto žádné 
služby. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Skutečně vůbec neuvážejí,co 
dělájí. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Neuvážejí vůbec všeobecně. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Základní vzdělání  
30.) Jaké je Vaše povolání?    Invalidní 
důchodce v domácností. 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 15 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení pohlavního styku za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Různé typy lidí 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Myslím, že si zvolila špatně a měla by se 
nad sebou zamyslet 15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé co o ženě 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    ? 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Negativní postoj 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Podporuji jejich zákaz 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že má problémy se zvládáním své 
sexuality 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé co o muži 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    mladší 15 let 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Hlavní město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 16 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    nabídka sexuálních služeb za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?     
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostitutky a prostituti 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    vůbec nic, je to její volba 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    viz 14 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nevím a je mi to úplně jedno 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou to příživníci 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic, aspoň jsou prostitutky pod střechou 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    chudák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nevím, co si myslím - asi nic, je to 
její problém 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, 
neexistují, Nevím 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní 
město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 17 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Žena/muž poskytující sexuální uspokojení za peníze 
nebo jiný prospěch. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud to dotyčný dělá dobrovolně je to jeho věc. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé na okraji společnosti, drogově závislí a ti, kteří nic jiného 
neumějí. Dále lidé, kteří se ocitli ve finanční tísni. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Dovedu si představit, že v naprosto krajní situaci bych toho byl schopen. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Je to 
státem povolená forma prostituce. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Pokud to dělá dobrovolně, je to její věc, 
neodsoudil bych jí. Stejně tak pokud se jedná o ženu s finančními problémy a prostituci považuje za 
řešení. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz otázka 14 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční problémy, drogová závislost, 
pro někoho zkrátka jen lehce vydělané peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Vadilo by mi to u 
rodičů či sourozenců. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Že jejich podnikání 
patrně není v souladu se živnostenským zákonem. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Že je pro prostitutky/prostituty lepší 
pracovat v takovém podniku než pracovat na ulici. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je to jeho věc. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Viz otázka 23 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, Může být nevědomky natočen = vydíratelnost, u veřejných osob to může zničit kariéru 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    administrativa 
31.) Jste věřící?    ne 



 

 

32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 18 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodejná láska 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, přenos pohlavních chorob 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    studentky a studenti, matky samoživitelky, drogově závislí 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je to jen její věc, že ničí zdraví 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    totéž, co o ženách 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    většinou pro peníze, někdy z donucení 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, je to dehonestující 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou horší, než 
prostitutky, protože zneužívají jejich závislosti nebo slabosti 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    existují, protože jsou tolerovány státem 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že je to zamindrákovaný nebo 
psychicky narušený jedinec, eventuelně neschopný najít si normální ženu, potřebuje sex, ale nechce 
se vázat nebo je jen zvědavý, popřípadě opilý, zfetovaný 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    totéž, co o muži 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, pozdější výčitky svědomí, strach z HIV 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Středočeský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?    Vyšší odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 19 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Pohlavní styk za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Negativní. Nechápu, že se ty dívky nechávají takto ponižovat a že 
někdo má tak nízké sebevědomí, že dojde k tomuto kroku. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Dívky, které mají malé sebevědomí, finanční nouzi 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi jí líto, přijde mi to smutné. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je opravdu smutné, že si neumí vydělat jinak. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční nouze, nízké sebevědomí. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    To je mafie, je to 
nelegální. O tom, že to je nemorální asi ani nemá smysl mluvit. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Že je to nemorální a nechutné takto 
vydělávat. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je to úchyl s nízkým 
sebevědomím. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je na tom opravdu špatně. Má 
opravdu nízké sebevědomí. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 20 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Podnikání 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Kladný 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    záleží na jedinci a lokalitě 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ten kdo je v ní úspěšný, nebo ho to baví 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Zvědavost 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    záleží, jak se prostituce chápe 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je v tom co dělá úspěšnější, než v něčem jiném. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že se mu to vyplatí víc, než něco jiného. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    je to pro ni/něj výhodnější, než dělat 
něco jiného, nebo to ná jako koníček. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Pokud je vše 
dobrovolné, tak nic zlého. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jsou démonizovány. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je zvědavý. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je zvědavá. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    každá 
činnost má na člověka dopad 27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    osvč 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 21 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za paníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je to posle mého instituce, která nedílně patří k rozvinutým 
společnostem. lituji její oběti a naopak velmi tvrdě odsuzuji ty, kteří se jejím prostřednictvím 
obohacují na úkor druhých. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    to je divně položená otázka. myslím, že prostituce není 
povolání, které by si volilo mnoho lidí dobrovolně. spíše jsou to lidé, které k tomu dohnala špatná 
životní situace. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nikdy 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    X 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, je to těžké. snad kdyby mě k tomu dohnaly okolnosti. třeba 
neschopnost uživit rodinu... 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    co je "normální povolání"? každé povolání má svoji 
prestiž a socioekonomické zařazení a ocenění v rámci společnosti. pokud je otázka myšlena tak, zdali 
by měla být prostituce uzákoněna, tak nevím. mnoho jsem se této problematice nevěnovala a nevím 
tudíž, jak si na tom v současnosti prostituce právně stojí... 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji, Jak 
to probíhá? 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    lituji jí. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    lituji ho. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    špatná životní situace. okolnosti, která 
člověka přivede do fáze, ze které je těžké uniknout. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    snažila bych se zjistit proč a zda je s tím 
spokojený. pakliže by byl, nevadilo by mi to. pakliže by nebyl, snažila bych se mu pomoci a vadilo by 
mi to. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    že jsou to hajzlové. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic pěkného. spojení s organizovaným 
zločinem... 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že buď zbytečně hýří nebo mu jiná 
nedá... 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že se buď nudí nebo je hodně 
zoufalá... 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Dopady? 
Jako třeba morální kocovina? Já nevim. Když se nenakazí, tak je asi na každym, jak se s tim vyrovná. 



 

 

27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Hlavní město Praha 29.) Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 22 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    sama bych to nedělala, ale pro někoho rychlé prachy 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    sociálně slabší, lidi, co potřebují rychle vydělat 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zoufalství 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nesoudím lidi podle toho, co dělají 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nesoudím lidi podle toho, co dělají 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nemají peníze, rychlé prachy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    každého život 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    myslím si, že jsou 
bezpáteřní 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    místo výkonu práce 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    zoufalství, nespokojenost 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    zoufalství, nespokojenost 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Hlavní město Praha 29.) Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 23 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Když budou mít zdravotní prohlídky a platit daně, tak proč ne, 
někteří lidé nemají jinou možnost, jak uspokojit své potřeby. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří si myslí, že nemají jinou možnost. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Ne 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Asi 
případný rozchod 11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že si myslela, že nemá jinou možnost či chce získat 
hodně peněz a nedřít se za kasou. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé jako o ženě. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Viz výše. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Příležitost dělá 
zloděje. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Kde je poptávka, je nabídka. Je to lepší 
varianta než šlapat chodník. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je to jeho věc. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je to její věc. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    
Zkušenost jako každá jiná. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Pracuji v redakci 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 24 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    záleží na důvodech jednotlivců, kteří se tím živí. Neutrální i 
negativní. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé kteří nenašli jiný způsob výdělku. Lidé kteří to berou 
jako rychlý způsob velkého výdělku. Lidé kteří se staly obědí obchodu s lidmi. 6.) Znáte někoho 
osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic konkrétního 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic konkrétního 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    ekonomických, sociálních, obchod s 
lidmi 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    že většinou dbají jen 
na výdělek a nestarají se o bezpečí a zdraví prostitutek/prostitutů. Něktěří jsou zapleteni do obchodu 
s lidmi. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    že v některých jsou lidé proti své vůli 
(obchod s lidmi) 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že vydělává víc než průměrný plat, 
že je neúspěšný v získávání sexuálních vztahů. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    že je neúspěšná v získávání 
sexuálních vztahů. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, risk pohlavních nemocí. Psychický jeli to jediný způsob intimní zkušenosti. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní 
město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     



 

 

31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 25 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Slizke a uslintane chlapi 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Kdyz clovek nema jinou moznost, je v penezni tisni, tak co ma 
delat... 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Zeny, muzi, ruzni lide 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Ne 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nic 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je to jeji vec! 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je to jeho vec! 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Penize 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zmetek, hajzl, 
odpad!!! 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic! 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jeho vec, proc ne. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Kdyz na to ma, jeji vec! 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní 
město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 26 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poskytování sexuálních služeb za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Široká skupina lidí od studentů, kteří si přivydělávají, přes 
nezávislé profesionální podnikatele po kriminální skupiny. Toto nelze generalizovat. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nejspíše 
kombinace zvědavosti a chtíče 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Obávám se, že k tomu nemám fyzické ani psychické disposice :-) 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Rozhodně by to dalo možnost omezit 
negativní aspekty fenoménu. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Je to 
placená sexuální služba, samozřejmě prospěšná. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic špatného, naopak může mít zajímavý pohled 
na svět, nezatížený některými stereotypními předsudky 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Totéž co u ženy 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Těch může být celá škála, od sociálních, 
které je třeba eliminovat (prostituce jako sociálně patologický jev) po osobní (ziskové či ze záliby), 
které je nutné respektovat. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Mohou to být 
kriminální paraziti i manažeři, záleží opět případ od případu. Ostatně otázky 21 a 22 jsou formulovány 
příliš radikálně - má odpověď by zněla, kdyby tam byla ta možnost - "jak kdy". 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Byly, jsou a budou. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to normální a společensky 
přijatelné. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Totéž co u muže 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Záleží na 
osobnosti a psychice jednotlivce 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Momentálně žádné 
31.) Jste věřící?    ne 



 

 

32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 27 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Obchod s pohlavním stykem 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud je dobrovolná a diskrétní, tak mi nevadí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Drogová závislost 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Drogově závislí a lidé, kteří je zneužívají. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Mít možnost 
vybrat si ženu/praktiky. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Transparence, lepší podmínky. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nemůže přestat. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nemůže přestat. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Zdroj peněz 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Parazitují. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Existují zde pro nehezké, ale bohaté 
zájemce. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Chce si užít, ale nedokázal by najít 
partnerku, která by o něj měla zájem anebo ho dokázala uspokojit. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Chce si užít, ale nedokázala by najít 
partnera, který by o ni měl zájem anebo ji dokázal uspokojit. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, 
neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Manažer zákaznické podpory 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 28 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodávání vlastního těla za účelem výdělku 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Podle mě je to jedna z nejhorších "profesí" světa (jsem silně 
polygamní a nechápu ani sex na jednu noc, natož sex či něco jiného s prostitutkou), ale záleží. Jeden 
můj známý si zaplatil Vietnamskou prostitutku, protože měl rád asiatky. Shledávám to poměrně v 
pořádku 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Kdokoliv, kdo chce hodně peněz 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Zkusit 
lesbický sex, aniž by mě někdo hodnotil 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že má na víc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je to (s prominutím) prase 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze. Někdo pak tvrdí, že zábava, ale 
tomu nevěřím. 17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? 
(Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic hezkého, většinou 
taky jedou jen po penězích (takové lidi nemám ráda) 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nelíbí se mi, ale nemyslím si, že by neměly 
existovat 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální 
činnost?    ano 22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Viz výše, ale většinou nic hezkého. 
Záleží na okolnostech (třeba handicap), ale většinou to neschvaluji. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé, ale přeci jen - pokud je 
žena ošklivá, tak je narozdíl od muže větší pravděpodobnost, že zůstane tzv. na ocet. Žijeme v 
bláznivém světě, kde vzhled hraje hlavní roli 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studentka ff uk 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 29 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sexuální pracovník. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to zaměstnání. Každý má právo si dělat se svým tělem, co 
chce. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Tihle lidé nemají dostatečnou ochranu (legální i jinou). A jsou často terčem násilí. 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Nevím. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
Pokud tam jde o sex, tak nejspíš ano. Ale nevím, proč bazírovat na terminologii. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Vždycky doufám, že to dělá, protože si to skutečně 
vybrala a ne protože ji k tomu něco nebo někdo přinutil. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Z různých. Někoho to naplňuje a to je 
super. Ale někdo je tímhle způsobem jen zneužíván někým jiným. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou to hrozní lidé. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nevím, nemám o tomto moc informací. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jsem vůči tomu neutrální. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    
Nerozumím otázce. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    státní úředník 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 30 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neschvaluji ji. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří si chtějí přivydělat. Někdo třeba i z donucení. 
Kamarádka třeba i proto, že má hodně ráda sex a s neznámými muži ji to více vzrušuje. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila a neláká mě to. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nic. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Neodsuzuji, je to její volba, má třeba své důvody 
proč to dělá. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Neodsuzuji, je to jeho volba, má třeba své důvody 
proč to dělá. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finance, vzrušení, nedobrovolné 
(vydírání). 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Stud, obavy z rizika 
pohlavní nemoci. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Odsuzuji. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Odsuzuji. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Zoufalec. Snad si chce splnit 
jednorázově tajný sen? 
Docela riskuje. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Jak ubohé. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, Riziko pohlavních nemocí, výčitek svědomí. 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Učitelka. 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 31 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    provozování sexuálních aktivit za peníze a nebo z 
donucení 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud je to svobodná volba, ať si každý dělá co chce. Nicméně 
plno lidí je nuceno dělat prostituci pod pohrůžkou fyzického násilí či naprosté zoufalé ekonomické 
situaci. V každém z uvedených případů (i při svobodné volbě) má devastující dopad na osobnost 
člověka ve všech jeho bio-psycho-socio-spirituálních rovinách. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří jsou k ní donucení pod pohrůžkou fyzického násilí, 
lidé v zoufalé ekonomickosociální situaci a lidé s vidinou snadného výdělku peněz. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zvědavost jak toto prostředí 
funguje 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    věřím, že nikdy tato situace nenastane a budu se snažit udělat cokoliv, 
abych se jí vyhnul 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic. Bez další znalosti její osobnosti ji nemohu 
jakkoliv soudit a hodnotit. Neznám její motivy a okolnosti, proč prostituci dělá. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic. Bez další znalosti jeho osobnosti jej nemohu 
jakkoliv soudit a hodnotit. Neznám jeho motivy a okolnosti, proč prostituci dělá. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Může být donucen pod pohrůžkou 
fyzického násilí, těžká ekonomická situace i vidina rychlého výdělku 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano vadilo, kvůli jemu samotnému, jelikož 
vždy má devastující dopad na osobnost. Snažil bych se zjistit, proč se prostitucí živí a případně mu/jí 
nabídnout pomoc. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano vadilo, kvůli jemu 
samotnému, jelikož vždy má devastující dopad na osobnost. Snažil bych se zjistit, proč se prostitucí 
živí a případně mu/jí nabídnout pomoc. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Měli by být trestně 
stíháni 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Těžká otázka. Na jednu stranu bych byl 
nejraději, aby neexistovaly a byly zavřeny. Na druhou stranu by jejich zavření mohlo vést k přesunu 
prostituce na ulici a zvýšené riziko pro všechny, především pro prostitující osoby samotné. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je v situaci osobního selhání. 
Nikdo by si neměl kupovat druhého člověka. 



 

 

24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Je v situaci osobního selhání. 
Nikdo by si neměl kupovat druhého člověka. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    pocit 
viny, že někoho vyuzil/zneužil  
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student a referent na ministerstvu 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 32 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Veřejná záměrná promiskuita za cílem finančního 
výdělku. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Velmi špatný. Zrušit, zakázat! Dívkám, které jsou k tomu 
donuceny okolnostmi poskytnout  možnost normálního života, a slečnám které do toho jdou vědomě 
- seřezat než je to přejde. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, všechna zmíněná 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Drogově závislé, nebo ženy které se ocitly na dně možnosti 
výdělku, proto řeší touto formou. (nejrychlejší cesta k rychlým penězům)  
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Jestliže vstoupila dobrovolně, není sexuálně zdravá 
a potřebuje léčit. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Jestliže vstoupil dobrovolně, je sexuálně nemocný 
a potřebuje léčbu. 16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Touha po sexu, touha 
po penězích, zoufalost, sexuální nezdraví. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Je to zvrácené/nezdravé/proti 
přírodě. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Je to 
zvrácené/nezdravé/proti přírodě. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Vykonávají satanovu 
práci a jsou nástrojem zničení druhých lidí. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nemám slov z přemožení hnusem, 
odporem a zároveň lítostí nad žemani, které se k tomu uchýlili jen z finančních důvodů. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je zoufalec bez sebe ovládání. 
KAŽDÝ se částečně může uspokojit sám, a najít si partnera není těžké. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Je zoufalá po mužském doteku. 
KAŽDÝ se částečně může uspokojit sám, a najít si partnera není těžké. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, V mysli podléhá dalším perverzím a zvrácenostem-otevírá dveře k dalšímu pacému sexu. 
27.) Váš věk:    21 - 30 



 

 

28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní 
město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 33 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální služby za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je mi fu(c)k 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Kriminalita, Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    vš studentky, frustrované, bez peněz, ty, které to baví 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    touha 
realizovat úchylnou fantazii 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, není 
v tom rozdíl. každý jsme něčím znevyhodněný, jen třeba nenaplňujeme kritérium 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic, motivací je mnoho, nespekuluji (zeptám se) 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    krasavec nebo teplouš (sic!) 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nespekuluji 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    normální obchod, 
nabídka a poptávka, pokud nejde o vydírání/nucenou prostituci 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    obchod 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    obchod 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    obchod, možná zoufalka/ošklivka. 
žena přeci sežene chlapa (skoro) vždy, ne? 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    může a 
nemusí, ať už jde o fyzické zdraví či pohodové/nepohodové prožívání 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní 
město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž 



 

 

Příloha č. 34 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    kurvy a děvky na facebooku, sex za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to hlavně pro ty, kteří si nemůžou najít holku normální cestou nebo si chtějí jen 
užít. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    kundičky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nemám holku a masturbace mě už nebaví. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nemám holku a masturbace 
mě už nebaví. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Někdo to dělat musí. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Fuj 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Hovada. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Někde se nabízet musí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Když nemá holku, tak proč ne. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Když nemá kluka, tak proč ne. 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    řezník 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž 
  



 

 

Příloha č. 35 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodej sexuálních služeb 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    muži, ženy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zkusit profesionální službu 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    že má náročné povolání 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    že má náročné povolání 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční ohodnocení, nadání pro tuto práci 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    trestný čin 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    mnohdy nevkusné, ale to je jediný problém, tyto podniky 
jsou součástí společnosti 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    záleží na službách a frekvenci, nemám s tím 
problém 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    záleží na službách a frekvenci, nemám s tím problém 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    minimálně finanční :-) blbá otázka 27.) Váš věk:    31 
– 40 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    PR 
31.) Jste věřící?    ne  



 

 

Příloha č. 36 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex či se sexem spojené praktiky za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nevadí mi, rád bych vyzkoušel 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostitutky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zvědavost 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, nemám co nabídnout 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, přece jen je to práce tak ať odvádí daně 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    levná, hloupá, špinavá 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nikdy jsem takového nepotkal 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nemají co jiného nabídnout než své tělo 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, přece jen je to rodina, pokud to není jejich volba tak bych se 
snažil jim pomoci jinou cestou 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    manažer jako každý jiný 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    pokud jsou seriózní tak v pořádku 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    zvědavý/zoufalý 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    ženy nepotřebují platit za sex tak proč by to dělala. 
Hloupá a znovu hloupá 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, možnost nemoci 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne  



 

 

Příloha č. 37 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Placené sexuální služby, prodej vlastního těla 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nelíbí, nepodporuji, nevyhledávám 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    zoufalí lidé 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je zoufalá? potřebuje hodně peněz a rychle? má natolik ráda sex? 
neváži si sama sebe? těžko říct 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    to same 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    zoufala situace, nedostatek penez 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    patří do vezeni 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    meli by je zavrit 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    jeho vec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    jeji vec 



 

 

zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studentka 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 38 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuálních služeb za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Umožnila bych provoz veřejných domů,když už je poptávka po této službě.Ale s 
řádným zaregistrováním majitelů i zaměstnanců.Také povolení k tomuto vykonávání ,,zaměstnání"popdmíněné 
pravidelnou zdravotní prohlídkou a odvádění daní. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    to bude široké spektrum.Od těch, které láká střídání a riziko, až po ty co se 
dostaly do finanční tísně a řeší to tímto, pro mě osobně nepřijatelným způsobem.V neposlední řadě jsou to 
vykořisťované oběti, které pod záminkou výdělku v pohostinství a pod. zmanipulovali a obchodují s jejich těly proti 
jejich vůli. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, pokud je to svobodná a osobní vůle těch,kteří se takto chtějí živit 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    nemohu hodnotit nemám dost znalostí o tomto 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    myslím si a to mluvím o těch,které tak činí ze své vůle,že se nemají 
dostatečně rádi a ponižují se 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    to samé co o ženách 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Tak jak jsem se vyjádřila v otázce č.5 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, nemám ráda lidi co si neváží sami sebe 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hajzlové,kriminálníci, 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    v podobě jaká je v dnešní době jsou to vykořisťovatelé a 
příživníci 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    duševní a citovej ubožák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    to samé co muž 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 39 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prostituce je za peníze nebo za jiné výhody poskytnutí nejake cinosti 
ale ne nákup zboží. 
Převážně sexualni 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    No je to činnost která neodpovídá podstivimu jednani 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Většinou nejake kriminální skupyny 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Asi sexuální potřeby 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat 
Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Asi většina ma finanční problémy ktere tím řeší a ty druhý který si 
řeší jednodušší život tak je to vždy jejich věc 
A neda se odsuzovat protože by především musely odsuzovat i jejich zákazníky. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je to stejné jako u žen. 
Záleží to na nich jak to oni vnímají a jak to v budoucnu samy si dokážou srovnat 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Převážně ž finančních důvodů 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Je to jejich věc 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    No nebyl bych z toho nadšený 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    No ty i vetsinou spojený s kriminalitou a 
patřili by do vězení 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud je to třeba v bytech a je tam možno využít základní 
hygienu tak je to v pořádku 
Pokud je to poskytování treba na silnicích a podobně to je špatný 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to jejich věc 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Stejně jako u mužů je to jejich vec 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyšší odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Technik 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 40 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Ženy či muže kteří si nechají platit za sexuální služby . 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Tak nějak nevadí . 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Nejspíš koho to vytáhne z finanční krize nebo je to baví . 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že nechce být ve finanční tísni . 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že nechce být ve finanční tísni . 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Pobavení a rozšíření znalostí sexuálních praktik . 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Nechtěl bych aby chytil pohlavní nemoc a pak nakazil někoho 
dalšího . 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Že se chtěj přiživit . 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic . 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je sám a chce si trochu užít . 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že si chce užít . 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Zahradník 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 41 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexu za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    pokud probíhá za důstojných podmínek a je dobrovolná, tak je to v pořádku. 
Pokud probíhá z donucení nebo kvůli špatným ekonomickým podmínkám, tak je to špatně. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    hlavně ženy, převážně na periferii, z nižších sociálních vrstev, potom 
studentky, které si nemohou dovolit platit studia, v menší míře to platí i o mužích 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, není to asi možné tomu zabránit, tak by alespoň měl být zaručen legální rámec a 
důstojné podmínky a plat 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    asi bych jí spíš litoval, protože bych si myslel, že by jí k tomu dohnala 
existenční nutnost, pokud by to dělala dobrovolně, tak bych jí asi trochu odsuzoval 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    stejně jako v předchozí otázce 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    sociální nutnost, možnost výdělku výrazně převyšující 
běžný příjem 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    to jsou podle mě nemorální lidé 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    přijdou mi podezdřelé 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    v některých situacích to může být dobré východisko, 
může ho to zbavit frustrace. ovšem v některých případech se tak může podílet na zločinu 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    to samé 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 42 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytnutí pohlavního styku za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    měla by být zakázána nabídka poskytování služeb na veřejně přístupných místech; 
vlastní poskytování sexuálních služeb za úplatu považovat za živnost se všemi s tím svázanými povinnostmi a důsledky 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
šíření pohlavních nemocí 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostituti a kuplíři 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužil 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    určitě nevyužiji 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, viz odpověď na otázku č. 2 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, splňuje znaky prostituce 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je to její problém; pokud mně své služby aktivně nenabízí, je mně 
naprosto lhostejná 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    je to jeho problém; pokud mně své služby aktivně nenabízí, je mně 
naprosto lhostejný 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční prospěch 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, nebepečí šíření chorob 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, nebepečí šíření chorob 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    měli by být státem donuceni odvádět 
daně a zákonná pojištění ze svých příjmů 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    pokud odvádějí daně v náležité výši a nemají veřejné reklamy 
ani tzv. naháněče, nevadí mně 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic; je to jeho rozhodnutí 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic; je to její rozhodnutí 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    osvč 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 43 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    opakovaný sex nebo podobné aktivity za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    v našem typu společnosti je to normální, je poptávka i nabídka 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé, kteří nemají problém poskytovat tyto služby a lidé, kteří to vidí jako 
jedinou možnost, nemají, neznají východisko 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevím 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, neslo by to s sebou snad míň kriminality na to napojené 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    pokud to dělá dobrovolně, nic 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    pokud to dělá dobrovolně, nic 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nejrůznější důvody, nedá se vybrat 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, u mých dětí ano, bylo by to i moje selhání 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    většinou to zavání kriminalitou 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    pokud je to prostě bordel, kde holky jsou dobrovolně, mají 
dohodnuté podmínky apod., tak nic špatného 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, dost často se pak ten vůl svěří ve 
slabé chvilce parnerovi a to je průser 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Kraj Vysočina 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    vedoucí sociální služby v charitě 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 44 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení sexu za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud to dotyčný/dotyčná dělá dobrovolně, je to jeho/její věc, bohužel to tak 
často nebývá, většina lidí, kteří se takto živí, to dělá, protože nemá jinou možnost - a takových lidí je mi líto 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Různí lidé, většinou takoví, kteří nemají jinou možnost (nebo mají pocit, že 
nemají jinou možnost), ti většinou pocházejí z nižších vrstev společnosti (ale samozřejmě jsou i lidé, kteří to dělají, 
protože chtějí) 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Pokud to dělá dobrovolně (třeba kvůli tomu, že vydělá víc než 
normální prací), pak je mi to jedno, je to její věc; pokud nemá jiné možnosti, pak je mi jí líto 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Totéž co o ženě, nemyslím, že je v tom rozdíl 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Většinou z peněžních 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Záleželo by na důvodu, primárně bych dotyčné/mu asi chtěla 
pomoci, pokud by to bylo dobrovolné, asi bych to nechala být 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Záleží případ od případu, ale myslím, že 
velká část jich prostitutkám nepomáhá, ale naopak je sráží ještě níž - berou jim velkou část výdělku atd., tyhle lidi bych 
posílala do vězení 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Podobně jako výš, pokud je to "slušný" podnik, který dotyčné 
k ničemu nenutí, tak proč ne 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je asi zoufalý a nedokáže si obstarat sex 
normálním způsobem 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je asi zoufalá a nedokáže si obstarat sex 
normálním způsobem 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, možná ano, asi záleží člověk od 
člověka 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Student 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 45 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za penízem který nabízí žena mužům, popřípadě i ženám 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Já osobně bych to asi nedokázala udělat, ale chápu, že pokud se někdo ocitne v 
bezvýchodné situaci a naskytne se mu možnost například takto vyřešit finanční potíže, tak se jí chopí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří se dostali do těžké finanční situace, řekla bych, že by se našli určitě i 
ženy, které to baví nebo nechtějí odvádět daně apod. věci 6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nikoho nesoudím 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Opět,neosudím 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční tíseň, vzor z dětství a domova, určitý druh 
pohodlí 17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Řekla bych, že v hodně případech 
využívají bezmocnosti většinou žen 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Asi bych tam nešla 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Může to být pouze chtíč nebo má problémy ve svém 
vztahu, chce poznat něco nového, určitě bych ho hned neodsuzovala 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé co v předchozí otázce 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Studentka VOŠ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 46 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud to holka/kluk dělá dobrovolně a nejsou k tomu donucení okolím, finanční 
situací, rodinnou situací, obchodem s bílým masem atd. tak aťi to klidně dělají 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidi, co neměli štěstí. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    noup 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    To by člověk musel znát důvody. Bez kontextu si nemyslím nic moc. 
Jako nezávidim, myslim, že má asi fakt smůlu a něco se v životě nevydařilo, ale nijak ji nesoudím. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To by člověk musel znát důvody. Bez kontextu si nemyslím nic moc. 
Jako nezávidim, myslim, že má asi fakt smůlu a něco se v životě nevydařilo, ale nijak ho nesoudím. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    potřebují peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    tak asi bych nebyla nadšená, ale tak co už 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    tak já se v tom moc nevyznám, ale 
pokud tam ten zprostředkovatel je na ochranu a získávání zakázek a ne jako představitel strukturovaného násilí na 
ženách / mužích, tak asi ok 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    to samé, co o pasácích 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že je asi zoufalej, frustrovanej a nebo má psychické 
potíže navázat intimní vztah normálním zůsobem a tohle je jediný způsob, jak se může frustrace zbavit. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    asi taky bude zoufalá. frustrovanáa nebo má 
psychické potíže navázat intimní vztah normálním zůsobem a tohle je jediný způsob, jak se může frustrace zbavit. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 47 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze  
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Negativní, zadarmo je to 
lepší. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Chudé a nevzdělané krásné dívky. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je chudák, že nemá na lepší zaměstnání. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je divný. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nevzdělanost, chudoba 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Musí být asi dost bohatí. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Mohla by to být zajímavá zkušenost. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je chudák, že si nedokáže najít dívku normální 
cestou. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je škaredá a normální chlapy o ní nemají zájem. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Může chytit nějakou pohlavní 
nemoc. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Studentka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 48 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodej sexu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je špatná 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostitutky, pasáci, organizace 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nechápu, jak to může dělat 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nechápu, jak to může dělat 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze, vydírání 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hnus 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    hnus 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nechápu 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nechápu 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    učitelka 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 49 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Když ženy, nebo muži nabízí své tělo za poplatek. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Připadá mi to pro ženu ponižující a myslím, že si potom žena nemůže sebe sama 
vážit. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Psychický 
dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy, nebo muži které potřebují peníze. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Myslím, že se bud dosatala do nějakého problému, který musí takto 
řešit, nebo že si prostě neváží sama sebe. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nevím proč, ale myslím si, že u mužů se jedná pouze o nedostatek 
financí. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finance 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, je to jeho boj, ale asi bych chtěla vědět důvod.. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Připadá mi to nechutné, nevím jak se 
můžou ráno podívat na sebe do zrcadla.. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Že musí mít neskutečný obrat.. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Ne že bych je přímo odsuzovala, ale nechápu je... 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Tak to vůbec nechápu, pro nejde do baru a někoho 
tam nesbalí? :) 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Podnikatelka 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 50 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodej sexuálních sluzeb,vlastního těla 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nevadi mi pokud je dobrovolná 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lide kteří si neváží sami sebe 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Ze je zoufalá 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Ze je zoufalý 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Financni problémy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Gauneri 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nevadi mi 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Ubozak 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Zoufala 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 51 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Ženy prodávajíci své tělo 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to každého věc. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Všechny ženy které nemají kam jít a jak se uživit. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi jí líto, zřejmě to neměla v životě lehké. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Takoví opravdu jsou? 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    špatná životní situace 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, je to sice každého věc, ale tuto ostudu bych asi 
nezvládla 19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Posilují si své ego které moc 
nemají. A nemají srdce ani svědomí. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Vyhýbám se jim velkým obloukem. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Chce si užít bez závazku nebo už dlouho neměl sex. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je moc zoufalá a nemá s kým spát. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    operátor 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 52 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Byla, je a bude. Nelíbí se mi to, ale věřím, že některé ženy nemají jinou možnost. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Prostitutky, prostituti, pasáci. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Kdybych neměla jinou možnost. Ale asi bych to psychicky nezvládla. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Její rozhodnutí, její život. Nemůžu ji soudit, nevím, co ji k tomu 
přivedlo. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Jeho rozhodnutí, jeho život. Nemůžu soudit, nevím, co ho k tomu 
přivedlo. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Rychle vydělané peníze. Někteří mají rádi sex. Někteří 
neměli jinou možnost. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nevím, znám to jen z filmů. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Byly, jsou a budou. Nelíbí se mi. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Má asi nějaké nenaplněné potřeby. Být to ale můj 
chlap, tak se neznám, potřeba nepotřeba. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Má asi nějakou nenaplněnou potřebu. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Riziko nakažení STD. Pokud je tento 
člověk ve vztahu, tak riziko, že o partnera přijde. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Porodní asistentka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 53 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sexuálně explicitní služby za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Když za to někdo chce utrácet, tak proč ne, pro ty holky je to taky dobrý výdělek. 
Mně to nijak neláká, sotva stačím doma :D 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?     
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Stejně jak u ostatních prací - někdo musí, někoho to naplňuje (he-he), co vím, 
tak prachy jsou za to parádní, já bych to dělal taky, kdybych mohl. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Zvrhlý dárek k rozlučce se 
svobodou, pravděpodobně od mého zvráceného bratra. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Co by ne, kdybych na to měl. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Služba jako každá jiná. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Je to přece to stejny, ať je někdo postiženej nebo ne. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Celkem nic, ať si dělá, co chce. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz 14. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    To se může různit, viz 5. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Někdo to musí držet v ruce, bez 
organizace se to rozpadne. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nikdy jsem tam nebyl, ale zvenku nic moc, červená mě 
neláká. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic moc, co by si on pak pomyslel o mně, když 
utrácím za hry na PC? 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Viz 23. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Recepční 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 54 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze,děvka na dálnici 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nezbytné zlo 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    nemoci 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    cikánky,nezaměstnané a neinteligentní matky samoživitelky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    levná cena 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    ano,ale jen kdyby bylo lepší zdanění 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    že je to děvka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    že je to buzna 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    neví co se životem,potřebujou peníze na drogy a jsou líný 
makat 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    dobrej job 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    proč ne,ale kreténský vyhazovačí 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    je to zoufalec,co ho už nebaví honit si pérko 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    je to ošklivá stará panna a společensky plachá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    ano,AIDS 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 55 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Předem smluvená úplata za sexuální služby mezi prostitutem a 
zákazníkem. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé ve finanční tísni, nymfomani 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Jsem extrovertní, otevřená novým zkušenostem 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Odvádění daně, kontrola státu 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Obchodují se sexuálními službami, proto jde o prostituci 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic, co bych si nemyslela o ženách v jiných povoláních 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic, co bych si nemyslela o mužích v jiných povoláních 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Chtějí, musejí z finančních důvodů 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jestliže jsou prostituti stydliví, je dobré 
mít "manažera" zajišťujícího klienty 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Vnímám je jako kadeřnictví 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Chce vyzkoušet, jaké to je. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Chce si vyzkoušet, jaké to je. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Učitel v MŠ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 56 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    nabízení sexuálních služeb za poplatek 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nesouhlasím s nucenou prostitucí 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy i muži 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    záleží na tom, jestli se prostitucí živí dobrovolně nebo ne...pokud ne, 
pak ji lituji; pokud ano - nezáleží mi na ní 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    záleží na tom, jestli se prostitucí živí dobrovolně nebo ne...pokud ne, 
pak ho lituji; pokud ano - nezáleží mi na něm 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finance (nedostatek peněz) 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, pověst 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    vnímám je negativně (možná vinou 
televizních seriálů a filmů) 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nevadí mi 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nemá partnerku se kterou by provozoval sex, chce 
vyzkoušet něco nového, nebo není ve vztahu spokojený 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nemá partnera se kterým by provozovala sex, chce 
vyzkoušet něco nového, nebo není ve vztahu spokojená 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    výpočtář 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 57 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuálních služeb za domluvenou odměnu, která tvoří 
významnou část živobytí daného jedince 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    beru ji jako v podstatě "přirozenou" součást evropské společnosti 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    to je různé, sociálně slabí, kteří nevidí jiné východisko nebo k tomu byli 
donuceni pod tlakem okolí, ale může jít i např. o studentky/studenty, kteří si tak "přilepšují" ke studiu 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, pokud by mě k tomu přivedla bezvýchodná situace a nenalezla bych jiné řešení 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, je to poskytování sexuálních služeb za nějakou odměnu, nejčastěji 
finanční, takže ano 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nehodnotím člověka na základě takové věci, ale zajímá mě, proč to 
dělá a jestli nepotřebuje pomoc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nehodnotím člověka na základě takové věci, ale zajímá mě, proč to 
dělá a jestli nepotřebuje pomoc 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční tíseň, tlak okolí, ve výjiměčných případech pro 
vlastní potěšení 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    velmi nemorální, využívání druhých 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    na jednu stranu mohou působit pro své "zaměstnance" jako 
vězení, nutit je atd., někdy však mohou plnit úlohu zázemí a mohou být lepší, než být na ulici 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    je osamělý a může si to dovolit 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    totéž, co předešlá odpověď 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují, Ano, existují, riziko pohlavní 
choroby, psychické problémy 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 58 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poskytování sexuálních služeb za účelem vydělání peněz. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Z historie víme, že tato profese tu byla vždycky a asi i bude. Lidé se na ženy 
provozující prostituci dívají přes prsty a ano, žena s určitou úrovní, by se tímto asi neživila.  Jenže ženy, které neznají 
stud, trápí je jejich životní/finanční situace této profesi propadnou. Na prostituci nemám vyhraněný názor. "špinavá" 
prostituce na ulici se mi samozřejmě příčí, prostituce v night clubech už mi ale tak šílená nepřijde. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří se ocitli v nějaké špatné situaci, chtějí si vydělat peníze. Lidé bez 
vzdělání se špatnou životní úrovní, nemající dobré vzdělání a nebo i ti, kteří mají rádi sex a líbí se jim představa 
prodávání se. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Možná v registrováných nočních klubech ano, určitě ne na ulici. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nedá se jednoznačně soudit, záleží na konkrétní osobě, její životní 
situaci atd. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé jako u ženy. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Špatná životní situace, vidina vysokého, "rychlého" 
výdělku. 17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nelíbilo by se mi to, určitě bych se snažila mu to vymluvit, pomoct mu v 
jeho špatné situaci. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Určitě nic dobrého. Tento byznys se mi 
určitě nezdá jako správný. Navíc si myslím, že se tito lidé k prostitutkám nechovají nijak dobře. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud je to podnik na úrovni, asi mi to nevadí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nelíbí se mi představa, že můj 
příbuzný/blízký/kamarád si tuto službu zaplatí. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nelíbí se mi představa, že můj 
příbuzný/blízký/kamarád si tuto službu zaplatí. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 59 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Placený sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Proč ne 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Socialně slabší 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční duvody 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    šmejdi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    když na to má 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, zdravotní 
27.) Váš věk:    61 - 70 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 60 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Děvka 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Špatný 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    nevím 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Všichni 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Že by sex?:D 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    ...tvl:D sexik!! 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je bohatá 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je bohatý 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze? 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Super!! 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nekdp to delat musi 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Liberecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Prostitutka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 61 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodávání svého těla 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to něco se se děje ve všech společností, na různé úrovni. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Psychický 
dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ten kdo potřebuje rychlý příjem, lidé kteří v nějakém takovém prostředí 
vyrostli, lidé co to museli vyzkoušet nedobrovolně, nebo i někdo kdo si to zvolí. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    osamělost, vlastní trest, 
případně náhlý chtíč 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím, dá se to dělat 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Záleží na důvodech, úrovni... Ale v zásadě nic moc neříkající 
informace o daném člověku... 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Záleží na důvodech, úrovni... Ale v zásadě nic moc neříkající 
informace o daném člověku... 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    viz otázka 5 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    že většinou páchají i tresnou činnost 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    pokud je to se souhlasem všech stran tak ok... 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že k tomu má nějaké důvody 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    že k tomu má nějaké důvody 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, to záleží na daném zážitku pro toho 
člověka 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 62 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    ženu, která jde za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy, které jsou ve svízelné situaci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    negativní 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    negativní 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze, otázka bytí-nebytí 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    zvěrstvo 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    negativní 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nemá jinou možnost sexu 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nemá jinou možnost sexu 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Karlovarský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    fyzioterapeut 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 63 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze, AIDS a HIV, bohatí muži, pěkná auta, drogy, špatná 
životní situace 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Byla tady "odjakživa" a bude. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří prochází špatným životním obdobím, vidina větší částky peněz 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nová zkušenost 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Neodsuzuji. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Neodsuzuji. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finance 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Vidí v této oblasti velké peníze a 
příležitost. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Určitě je to lepší možnost, než holky na ulici. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Záleží na jeho situaci. V případě člověka bez závazků, 
kterého to láká, proč ne. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Záleží na jeho situaci. V případě člověka bez závazků, 
kterého to láká, proč ne. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Marketing a propagace 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 64 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodej těla za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Kde je poptávka, je i nabídka. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Sociální případy. Lidé v těžké finanční situaci. Jednodušší lidé neuvědomující si 
následky. Je to různé, vesměs jde hlavně o ty peníze za "nic". Drogově závislí, protože už nevnímají a potřebují rychlé 
prachy. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, jde o prostituci, ale nahlížím na ní lépe. Nejde jen o peníze, ale také o pomoc 
ostatním. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že se narodila do špatné rodiny/sociální skupiny nebo je ve velmi 
špatné životní situaci. A nebo je jen úplně blbá a nic neumí. Je to individuální. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Úplně to stejné. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic hezkého. Určitě prostitutky obírají o 
dost peněz - lepší, když si vydělávají na sebe. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nešla bych tam, ale ať si každý dělá co chce - pak ať se ale 
nediví nad důsledky. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je ubožák. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je ubožačka. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 65 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Placené sexuální služby, placené jakékoli služby, intimního charakteru 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Byla, je a bude vždy, v západní společnosti. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Téměř všechny sociální vrstvy. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil/a. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Asi bych nevyužil/a, ale při 
hodně velké fantazii láká dobrodružství. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Touha po dobrodružství, životní náplň, "snadný výdělek" si 
asi dotyčný mysli, závislost na sexu, 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Je na pozici "ochránce", vyberciho 
výdělku, koneckonců stát také vybírá daně a jiné poplatky - DPH - manipuluje s námi, co vyděláváme i jiným způsobem. 
Je stát také pasakem a my pouhými prostituty? 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Veřejné domy byly vždy součástí měst, je to lepší, než strachy 
potkávat služebnice lásky a hlavně agresivní padáky v temných uličkách. Při dodržení určitých pravidel, které v 
minulosti slušné veřejné domy měly, je to dobré řešení. Prostituce nikdy ze společnosti nevymizí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Asi mají potřebu sexu, proč ne. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Asi má potřebu sexu, proč ne 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují, Proč by měl existovat???? 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Antropolog 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 66 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuálních služeb za peníze nebo jinou úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    negativní, lidé, co platí za sex a zprostředkovávají prostituci by měli být trestně 
stíhatelní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy v tíživé životní situaci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, pokud se za "služby" platí, je to prostituce 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nejspíš potřebuje pomoc, aby se mohla z takové situace dostat 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nejspíš potřebuje pomoc, aby se mohl z takové situace dostat 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Drogová závislost, špatná sociální situace, 
neuplatnitelnost na trhu práce, oběti obchodu s lidmi 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, museli by na tom být velmi špatně, aby se k tomu uchýlili 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, museli by na tom být velmi špatně, aby se k tomu 
uchýlili 19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Měli by být trestně stíháni a 
posléze potrestáni 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Zneužívají ženy, majitelé by měli být trestně stíháni 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to ubožák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?     
Takových žen bude asi minimum, ale pokud to udělají, podporují vykořisťování ostatních žen a někdy i mužů 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, doufám, že se na to občas přijde a dotyčný 
na to nějakým způsobem doplatí 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studuji sociální práci 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena



 

 

Příloha č. 67 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nejstarší řemeslo, dobré peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pozitivní. Nevadí mi. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Psychický 
dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Studentky a lidé, kteří nemouhou najít uplatění na trhu práce. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Zvědavost, nedostatek času. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Kdyby nebyly peníze, udělala bych to, zároveň si myslím, že bych to zkusila ze zvědavosti. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je normální jako každá jiná, jen se živí tělem. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je nestálý a nevím oc cce od života. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze, zábava, styl života 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    že by se měli chovat lépe ke svým 
ovečkám a neměli by si brát tolik peněz. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Musím být kvalitní a mít kvalitní recenze. Navíc je to dobré, 
že zaměstnanci v tom podniku mají nějaké zázemí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že nemá čas hledat si ženu. Chce rozptýlení a únik 
od života. Chce si užít. 

Je pracovně vytížená, partner ji nedokáže uspokojit. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 68 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nemoci a jejich šíření 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Otrokarstvi a nemoci 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Sociálně slabší 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nikdy 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Buď je sociálně slabá,nebo pod nátlakem někoho jiného 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Většinou je gay a roli tam hrají opět lehce vydělané peníze 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Nákaza 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Opět nákaza 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Vydělávají spoustu peněz na úkor 
druhých 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    I v takovém klubu se mohou vyskytnout nákazy i když ženy 
jsou proškoleny 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Podnikatel -chce atraktivní zkušenou ženu. obyčejný 
muž-na popovidani či na zvednutí svého ega, nebo má doma problémy 

Bohaté paničky,kterým chybí něžnosti a pozornost 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 69 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Proč ne 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy, které k tomu dohnala finanční situace 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    vzrušení zkusit něco nového 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nové zážitky 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Pokud se zakládá na svobodné volbě tak proč ne 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Každý je svého štěstí strůjce 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic špatného stejně jako u ženy, je to svobodná volba člověka, co je 
komu do toho 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční tíseň, u mužů posedlost sexem 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Pokud to dělá proto, že chce, né z finanční nouze tak proč 
ne 19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nevím, zda je to legální, myslím že 
ne. Ale dle mého názoru celkem zajímavá práce. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Vše je v pořádku, placený sex je pouze pro fyzickou potřebu. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Fyzická potřeba, chce vyzkoušet nové věci, 
zvědavost 24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    úplně stejně jako u muže :) 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž



 

 

Příloha č. 70 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Trestná činnost 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Obchod s bílým masem. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Zoufalky a zoufalci. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Opilost. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Není motivace. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Znám Belgii a Holandsko kde je toto legální. Je to stále jen špína strach a několik šmejdů co si na 
úkor holek plní kapsy. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic. Zoufalost a tento režim je tím vinen 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Ubožák. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Zoufalci 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Šmejd. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Svinstvo. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Blbec. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Radši nic. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Řidič. 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 71 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální služby za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    pokud je dobrovolná, je to každého volba 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    1)ženy/muži, které potřebují vydělat více peněz za kratší čas 
2)ženy/muži, kterým se nedaří sehnat práce 
3)cizinky, které jsou zde ilegálně nebo jsou v jiné nepříznivé situaci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Možnost vyzkoušet sexuální 
představy beze studu 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    můj postoj je stejně neutrální jako u ostatních povolání 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    můj postoj je stejně neutrální 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    snadný a rychlý výdělek 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Mám k nim negativní postoj a často si je 
automaticky spojuji s kriminálníky, kteří omezují, případně i týrají své svěřenkyně 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nevadí mi 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    většinou jde o zvědavost nebo nejjednodušší způsob 
jak ukojit své potřeby 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    jde o zvědavost a méně problémů se studem 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    barmanka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 72 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Výměna tělesných tekutin za účelem zisku s rizikem zdravotní a 
tělesné újmy. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud tak někdo činí dobrovolně, je to jeho soukromá věc, jak si vydělá na 
živobytí. Pokud vydělává tím,že otročí pro jiného, je to zločin. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Nymfomani/ky, zkrachovalé ženy/muži, hledající východisko 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, právník je také povolání 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Bez znalosti důvodů, co ji k tomu svedlo, nemohu soudit. Buď je 
nymfomanka a nebo ji k tomu dovedlo zoufalství. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Dtto, možná v tom je hledaná zábava. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze, zábava, zoufalství. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Otrokáři. Kriminálníci. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Standardní druh služeb dle poptávky. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Využívá nabídky, hledá zábavu. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Dtto 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Zaměstnanec 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 73 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za úplatu. V extrémní případě nabídku přímo na silnici. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neodsuzuji. Když je poptávka je i nabídka. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Provozovatelé bordelů, kuplíři, mafie a prostitutky. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Odreagování, zvědavost. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla, Nedokážu si predstavít jak provozovateli vypočítat daně. Z druhé strany nevím,  zda 
to jde provoozvat až do důchodu 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Má ráda luxus nebo má extrémně ráda sex nebo nemá jinou 
možnost. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Má rád peníze za každou cenu. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Zadlužení nebo přístup k bohatým lidem. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Třetina činnost. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Když je poptávka? Aspoň nejsou na ulici. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Neodsuzují. Proste to potřebuje a nemá jinou 
možnost. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Chce být hýčkána. Chybí jí něco od partnéra, pokud 
má. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 74 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Placený sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neodsuzuji 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Studentky, ženy,které nenašly zaměstnání 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Neodsuzují, ale nelutuji 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Neodsuzují, nelituji 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finance 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Odsuzují. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nelegální a vykořistující. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jeho věc 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Její věc 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    OSVČ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 75 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Spina 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Melo by zmizet 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy i muži 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nikdy ne 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nikdy ne 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Jak na sebe  může nechat sahat cizi  chlapi. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Čuňata 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Chteji peníze bez prace 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Vyděrači 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Čištění peněz 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Spina 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Spina 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 76 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sexuální služba za kterou zákazník platí. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Myslím, ze je každého věc čím se "živí". Pokud je na trhu poptávka, vždy tady bude 
někdo kdo to bude takto praktikovat. Ale myslím, ze v ČR je stále situace jakž takž v pořádku v porovnání třeba s 
Holandskem- Amsterdam. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Dle mého to jsou převážně lidé s finančními problémy a z nižších sociálních 
vrstev. Mohou to byt také studentky vysokých škol a nebo mladé slečny, které chtějí vyzkoušet něco nového a nemají 
penize 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Ne 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je to na každém člověku. Podle me je ženská prostituce častější a 
nejspíš u nás "normalnejsi". V podstatě nevím co si o nich myslet 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    U nás dle mého méně časté. O mužské prostituci jsem nikdy 
nepremyslela. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Z finančních důvodu, z nudy, chtějí vyzkoušet něco 
noveho 17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Kdyby šlo o o blízkého příbuzného tak nejspíše ano 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Měli by byt stíháni. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Měly by byt zavřeny. Je mi nepříjemné pokud jdu kolem 
takovýchto podniku 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Sexuální chtíč 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nevím co je k to u vede. Možná chce 
experimentovat. 
Nebo nemůže najít partnera 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 77 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex "za peníze" 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nemám nic proti 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy v tíživé životní situaci, narkomanky, někdy též studentky SŠ/VŠ 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nesoudím 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    to samé co výše, nesoudím 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    většinou historie takového člověka bývá posunuta 
"životními okolnostmi", jsou ovšem i tací, "které to baví" 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    práce 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    je-li poptávka, pak je i prostor pro nabídku 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    za služby se platí 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    za služby se platí 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, mohou být zdravotního rázu 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    úředník 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 78 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nikomu bych nic nezakazovala. Nikomu bych nevnucovala svůj názor a myslím, že 
by si měl o tom rozhodovat každý sám, čili žádné zákazy/příkazy atp. Vnitřně je mi z něj osobně subjektivně smutno. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Téměř kdokoliv. Rozhodně více ženy. V menší míře muži. Od pubertálního věku 
(možná i dětského) klidně až po pokročilý - prostě, kdokoliv, kdo si sežene zákazníky. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila bych. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Živila jsem se v minulosti. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Legálně ano. Morálně se mi to nelíbí. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, V podstatě ano. Ale rozhodně vnímám SA jinak. Lépe. Jako přínosnou, 
dobrou atp. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic zlého. Ale je mi za ní smutno. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic zlého. Ale je mi za něj smutno. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Z drtivé většiny finanční důvody. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Bylo by mi to poněkud líto, ale rozhodně bych do toho nijak 
nemluvila. 19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Záleží na chování, přístupu. 
Pokud neubližuje/nezneužívá/nedělá nic proti ničí vůli atp. tak prosím. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Prostě byznys. Jejich věc, ale není mi z nich veselo. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nerada soudím druhé lidi. Je to smutné. A špatné, 
pokud se chová k prostitutce/prostitutovi zle. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Viz odpověď 23. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, potenciálně zdravotní a myslím, že 
často i psychický 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Překladatelka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 79 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    placené uspokojování sexuálních potřeb 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud existuje poptávka, existuje i nabídka. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    kten, kdo se pro to rohodne, či je k tomu přinucen 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    předpokládám, že nemohla 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, jedná se pouze o jiný název, podstata činnosti zůstává stejná 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    má to těžší, než ostatní ženy 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    zřejmě bude gay či gigolo 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finančních 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    záleží na důvodech, proč by dotyčný/á tak činil/a 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Parazitují na ostatních. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic jiného než o ostatních podnicích nabízejících služby ( 
např.masérské, kosmetické,...). 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že potřeboval sex 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    že potřebovala sex 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    učitelka 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 80 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Ženy i muži,  kteří  prodávají svá těla za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nelíbí se mi takový přístup , ale ani ho neodsuzuji. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Psychický 
dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy , které zůstaly s dětmi bez zájmu otce. Ženy v životní situaci bez financní. 
Nevyrovnaní muži se  svou orientací. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, Psychický odpor 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Stále placená služba 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Zoufalá/ý , nevyrovnaná/ý, 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nepochopený, ublížený, zoufalý, zadlužený, na drogách 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nevyrovnanost se svou orientací, dluhy, drogy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Vadilo hodně. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Vadilo hodně. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zločinci. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Obchod s lidským masem. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Póza , nesrovnaný s vlastním životem. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Póza , nesrovnaná s vlastním životem. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Rozpad rodiny, nespokojený život 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 81 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Placeny sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Těžko říct,byla,je a bude.Nikoho nesoudim,je to každého věc, každopádně asi by 
me ranilo zjistit,ze by se me dítě tímto živilo 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad, Samozřejmě možnost nákazy pohlavními chorobami 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Dle mého každý,kdo chce rychle přijít k penězům,kdo je někým donucen a také 
to může někoho bavit 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nikdy 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nemůžu soudit, nevím,co ji k tomu dohnalo 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Potřebuje si dokázat, ze na to ma 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Penize 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Bohužel zivi 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Toto už je jina-vetsinou lidi,kteří 
vyhrožují někomu a nutí je tak k sexu a většinu peněz jim pak sebere 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Každý se nějak zivi 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nemá to doma a potřebuje si zvýšit své ego 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nudí se doma 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Rozpad manželství, pohlavní choroby 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Dělnice 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 82 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Jakákoliv sexuální činnost, která je přijímatelem sexuální pozornosti 
placena 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Sama bych prostitutkou být nemohla, ale dovedu si představit, že někteří lidé s tím 
problém nemají. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé v zoufalé situaci. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Takhle anonymně nemohu posoudit. Asi by záleželo na konkrétním 
člověku a důvodu, proč se prostitucí živí. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz odpověď na otázku číslo 14. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Zadlužení, donucení, závislost na drogách, potažmo to, že 
danou osobu sex baví, ale vztah nechce ( znala jsem dívku, co profitovala díky tomu, že měla sex prostě ráda) 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Lidské hyeny. Nejednají s 
prostitutkami/prostitutky jako s lidmi. Jsou pro ně jen prostředkem k získání peněz. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jsem na vážkách, na jednu stranu, pokud danou prostitutku 
sex baví a líbí se jí vydělávat si tím, má určité zázemí, plat apod., tak asi nejsem proti. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Sexuálně frustrovaný. Hledá rychlé uvolnění, nic co 
by mu do budoucna komplikovalo život. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Možná experimentuje nebo zoufale hledá nezávazný 
sex. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Výčitky svědomí. 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 83 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    mladé dívky si vydělávají sexem 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neřeším to 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    mladé zoufalé dívky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zvědavost 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    jestli ji to baví a nevadí jí to je mi to jedno 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    jestli ho to baví a nevadí mu to tak at 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze, nezaměstnanost 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, vadilo kdyby to byla rodina 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hnusí se mi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nevadí mi 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 84 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poskytování sexuálních služeb za finanční nebo věcnou odměnu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je součástí lidské společnosti. Byla  je a bezpochyb bude vždy existovat. Nevadí  
mi. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Muži i ženy, skrz naskrz vzděláním. Z různých důvodů,   ne vždy je důvodem 
chudoba. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nemám zkušenost 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Za předpokladu dobročinnosti vykonavatele. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že musí mít silný žaludek a je líná vydělávat si prací... 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nechce se mu pracovat. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Mají vyšší financni nároky než by byli schopni vydělat 
standardním způsobem. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Měli by něco poskytovat , pokud  berou 
prostitutkám část výdělku...např. bezpečí 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že má sexuální potřebu, kterou si neumí saturovat 
jinak 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je tak ošklivá, že si neumí najít milence. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Snížení vlastního sebehodnocení 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Psycholog 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 85 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Žena nebo muž, které používají své tělo k dosažení peněžních 
prostředků 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud to člověk dělá čistě ze svého přesvědčení, je zdravý a a něm se nikdo další 
neobohacuje, tak mi to nevadí 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Hlavně lidé, kteří se ocitnou ve špatné finanční situaci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Vyzkoušet si to 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, Jedině jako jednorázovou zkušenost 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Alespoň by byl nějaký registr a byl by přehled o tom, kdo to provozuje dlouhodobě a o 
zdravotním stavu těchto lidí 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, je to sice sexuální služba, ale de facto prospěšná, považuji to za něco trochu 
odlišného od klasické prostituce 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Neodsuzuji ji, je to její věc, pokud to dělá dobrovolně, tak je to 
prostě její práce 
Je mi ovšem líto všech, kteří jsou takto zneužívány proti své vůli 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To stejné, co o ženách, pokud to dělají z vlastního přesvědčení, je to 
jejich věc a jejich rozhodnutí, pokud je to kvůli finančním a sociálním důvodům, je mi to líto 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Špatná finanční situace, sociální důvody, snaha uživit sebe 
a své potomky, kriminalita (obchod s bílým masem) 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Určitě bych byla radši, kdyby dělali práci, ve které své tělo 
prodávat nebudou 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Často nejhorší lidé, kteří by si zasloužili 
vězení, vydírají psychicky i fyzicky, přiživují se na výdělku těch, kterým výdělek právem patří a kteří si ho opravdu 
vydělali 20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud se v nich jako pracovníci nacházejí lidi, kteří s 
tím souhlasí a jsou tam ze svého přesvědčení, tak mi to nevadí. Není však zcela na místě, aby se tyto domy nacházely 
někde v centrech. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nemá ve svém osobním sexuálním životě to, co by 
potřeboval a po čem touží nebo nemá čas na to, aby si hledal partnerku - nemyslím si o nich nic špatného, je to jejich 
věc 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To stejné, co o mužích, navíc třeba doma nemají 
muže, kteří by jim dali to, co by potřebovaly a nechovají se k nim tak, jako by se k nim třeba mohl chovat nějaký lepší 
gigolo 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, 1.) Pokud má trvalý vztah a partner 
se toto dozví, často se přes toto nepřenese, 2.) Pokud nepoužije nějaký prostředek typu kondom, tak si zahrává se 
svým vlastním zdravím 



 

 

27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Stále student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 86 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nejčastěji nějaké lascivně oděné ženy. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Sama se o ni nějak nezajímám a nevadí mi. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    zdravotní 
dopady i s psychickými problémy 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří nemají jinou možnost nebo je tato práce baví. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, nemám na to náturu 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nějak to neřeším, ale už zezačátku mi není příjemná, mám 
pravděpodobně předsudky hned odzačátku. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé jako o ženě. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Buď je tato práce baví a nebo nemají jinou možnost. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, ale zajímalo by mě, proč to dělají 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    V případě, že se jedná o člověka, který 
skutečně zaměstnává jen ženy nebo muže, kteří tuto práci dělat chtějí, tak mám neutrální postoj. Pokud se ale jedná o 
člověka, který jen využívá lidi ve špatné životní situaci, pak mohu najít jen negativní a často i vulgární označení. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nevím. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Ať si dělá co chce, ale musí počítat s tím, že to s 
sebou nese i různá rizika (přenos pohlavních chorob apod) a myslet na to předem. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé co o muži. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, někteří lidé by mohli mít např. 
výčitky 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studentka VŠ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 87 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za penize 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Byla, je a bude. Obe strany to delaji dobrovolne. Take to mozna predejde spouste 
znasilneni 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Kdo jinak neumi vydelat penize, lide v socialni nouzi nebo naopak chytre holky, 
ktere pitrebuji hodne vydelat. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Kdyz je poptavka, proc ne. Jazdy mame hodnoty jinde. Nic neodsuzuji 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi ji lito 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je mi ho lito 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Ekonomicke duvody 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Je mi z toho smutno. Ale kazdy se zivi 
jak 
umi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Neodsuzuji, pokud neznam motiv. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nesoudim pokud neznam duvody proc to udela. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Manager 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 88 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Ženu, která se živí sexem za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nevadí mi, ale nevyužívám ji 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy, které mají problémy se zabezpečením 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Danění a státní kontrola 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je to neuctivé povolání, záleží na konkrétním důvodu, proč to dělá. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Žádného neznám. Nevím. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční nouze, zatracení rodinou. Drogová závislost. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Že mohou být nebezpeční 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jsou to špinavé kutlochy, kam nikdy nevkročím. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to buď jeho životní styl, nebo je v nouzi. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že to bude starší panička. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, ryskuje nakažení pohlavní chorobou a 
okradení 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 89 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Vydělávání si peněz sexem se zákazníky 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nemám vyhraněný názor. Prostituci provozuje různá sorta lidí z různých důvodů 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ti, kteří mají rádi sex, i tu, kteří jsou k tomu donuceni vnějšími vlivy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nezávaznost 
Sex s někým, s kým bych ho přirozenou cestou neměl (ve stáří někdo mladý) 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Pokud si tak chce vydělávat z vlastní vůle, nevidím důvod, proč by nemohl/a.. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že jí to asi vyhovuje, jinak by to nedělala. Nebo že je neschopná 
ničeho jiného. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že mu to asi vyhovuje, jinak by to nedělal. Nebo že je neschopný 
ničeho jiného. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    je to to jediné, co umí udělat za peníze, nebo ho to baví 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, společenské postavení 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, společenské postavení 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nemám názor 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Lidé by v nich měli pracovat dobrovolně 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Zoufalý 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Zoufalá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 90 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    díky kriminalizaci a společenskému tlaku je spojena s řadou negativních jevů. 
Pokud není důsledkem zoufalé situace, ale svobodným rozhodnutím člověka, nevidím problém. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    studenti, lidé v bezvýchodné situaci, finančně motivovaní lidé 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zážitek něčeho nového 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat 
Váš důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, pouze za situace, kdy by byla umožněna anonymita podnikatele a nedocházelo k 
stigmatizaci. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, pravděpodobně závisí na formě, např. dochází k fyzickému kontaktu a 
vyvrcholení 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    řada povolání je spojena s nějakou mírou sociální stigmatizace, 
samotný fakt vykonávání povolání vnímám neutrálně, závisí na dalších okolnostech 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    to samé co výše 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    rychlá možnost výdělku a řešení akutních finančních 
potíží, nemožnost vydělat si jinou činností 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Opět závisí na míře a formě. Např. 
majitel privátu, který zařizuje chod a inzeruje vs. člověk zneužívající svého postavení 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    opět závisí na podmínkách, pokud nedochází ke zneužívání či 
vykořisťování, nevidím problém. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nemám negativní názor. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    myslím, že prostituce je jev primárně zaměřený na 
mužskou klientelu. Nemám negativní názor. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 91 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    děvy běhají za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    každý strůjce svého štěstí 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ten komu se nechce pracovat dívky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nikdy 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nic 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, alespoň nějaké příjemná činnost a placená 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    její věc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    asi malo který nikoho neznam 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    lehce nabyl 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    vyderač 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    vydělávají 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    potřeboval to 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    to samé co muž a vidina peněz 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, nemoc 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    žádné již 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 92 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Strach, utrpení, přemáhání se, riziko na úkor toho- udělat někomu 
dobře. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Můj názor na prostituci je jednoznačně takový, že by se měla zakázat. Jsou 
zakázané podniky ve kterých víme co se provádí, ale prostituce jako taková zakázaná není? Zákazníci si na internetu 
zakládají stránky kde všichni mluví o určitých ženách (prostitutkách) jako o kusu masa, a to doslova. Jinak brané ženy v 
tomhle odvětví nejsou. Nehledě na to že prostituci bych přirovnala k závislosti. Ne k závislosti na pohlavním styku. Ale 
závislosti k penězům. Myslíte si že se holka bude chtít vrátit  například z 80 tisíc na měsíc na nulu? Ne. A riskuje 
podobně jako člověk co bere tvrdé drogy. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Samozřejmě že vše. Když se jede na escort nevíte jestli nenarazíte na 
nějakého blázna. Je to buď, a nebo. Fyzické zdraví- nechtěné nemoce při prasknutí kondomu, vyčerpání, blbý 
režim=oslabené imunita. Psychicky to má snad uplně nejvyší dopad z toho všeho. A sociální? Když se smíchá vše tohle, 
je to jasné. 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy, co se dostaly do těžké životní situace. Nemají na zaplacení několika 
nájmů. Přišli o práci a potřebují rychle peníze. Ženy co už nemůžou nakrmit svoje vlastní děti. Studentky co chtějí 
dostudovat a nechtějí se zničit po brigádách protože jim je naprosto jasné že to nemůžou utáhnout peněžně. 
Zadlužené ženy, ve špatném fyzickém i psychickém stavu co se tíhle způsobem chtějí zachránit- paradoxně vyřeší jeden 
problém ale naroste jich dvacet dalších. A v neposlední řadě samozřejmě psychicky nedospělé "ženy" které chtějí 
zapadat do společnosti tím že si koupí kabelku od MK nebo korálky na ruku od Pandory. I to se stává. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Dřive jsem mohla, a živila. Dnes bych nemohla protože vím co to nese za následky. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji. Spát s tělesně postiženým má na duševní stav člověka dopad že si to 
málo kdo dokáže představit. Pardon, ale nevidím rozdíl mezi tím jestli ženy bude dělat prostitutku na bytě nebo se 
starat takhle o postižené a staré lidi. PROTOŽE tělesně postižení, senioři a všichni se do podniku dostanou když chtějí. 
By jste se divili kolik jich tam příjde. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Jsou odsuzovány, lidí jim dávájí najevo že jsou odpad společnosti. Ve 
skutešnosti jsou to normální lidé jako kdokoliv z nás, akorát v odlišné životní situaci. To nikdo nedokáže posoudit dokud 
se do té situace nedostane i on sám. Někdo má možnost jí řešit jinak, ano. Ale lidi se neuvědomují že ty ženy to kolikrát 
ani nemají jak jinak řešit. A když už prostitutka svojí situaci vyřeší stává se otrokem sama sobě. Závislost na pěnězích 
existuje. Neříkám že to nastává u každé, ale zanechá to v člověku hrozně špíny která se nedá smejt ani tou nejdrsnější 
žínkou. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Pokud poskytuje homosexuální služby je to hodně nebezpečné. Muži 
co si "objednají" tyhle služby se určitě s tím nepářou. Pokud jen pro opačné pohlaví, mají to lehčí v tom že se nemusí 
bát ktérá žena je kdy uváže k topení a bude je sexuálně mučit na dobu neurčitou. Mají to lehčí i v tom, že mají ohodně 
méně kšeftů a nejspíš nepracují pod pasákem. Navíc si berou za služby omnohem větší obnos peněz. Jinak namůžu 
posoudit. 
Vím to tom málo. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Už jsem zmínila. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 



 

 

18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Nerada koukám na to jak mojí blízcí trpí. Nepřeji to nikomu. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou to lidi s neskutečnými ambicemi. 
Vydělávají na úkor toho že druzí trpí- a oni to moc dobře vědí. Samozřejmě je to o člověku. Někdo sice může vydělávat 
na tento úkor ale stará se o svoje "zaměstnance" jako o svoje děti - v hodně nadneseném slova smyslu. Potom jsou tu 
Pasáci a bordel mámy kteří slyší z pokoje hlasitý brekot, počkají si až čas co si zákazník objednal skončí, zeptají se co se 
stalo a pošle vás do dalšího pokoje kde čekká další zákazník. Klidně 8x nebo 10x zasebou a ještě vás vyšle na escort. 
Pokud to žena neudělá, nedostane zaplaceno za celý den. Třeba 12 000. Měsíční výplata normálně pracijícího člověka 
střední vrstvy. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jedním slovem - špína. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Hodně z nich neví čím vším si žena v práci prochází a 
kdyby to věděli, nezaplatí si vás. Pak je tu zbytek, co to ví, nebo tuší ale je jim to jedno protože přece prostitutka je 
špína, je odpad společnosti, nezaslouží si aby se s ní jednalo dobře- oni si zaplatili vás, a to so ci s vámi budou dělat je 
jen a jen na nich. Jste pro ně jako prase na porážku. Hodně mužů si myslí, že je to jako jakákoliv jiná služba jako 
kadeřník například. Je to hloupé, ale je to tak. Prostitutka si může vybrat. Buď snášet tyhle hrůzy+ denní výplata jako 
někoho jiného měsíční. Nebo se na tohle všechno vykašlat, nastartovat si s těmi penězi nový život a vším tímhle udělat 
tlustou čáru. Největší problém je, že hodně žen se z toho dostane, ale za pár let se k tomu vrátí protože to pro ně bude 
odpověď na všechny další peněžní problémy. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    "Prostituta" si ženy platí i jen pro to aby s nima 
strávil čas, pohladil je, choval se k nim hezky, povídal si s ní. Hodně prostitutů naslouchá ženám možná víc, než by s 
nima spali nebo dělali jiné sexuální praktiky. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Zmínila jsem. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Student. 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena 

  



 

 

Příloha č. 93 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poteseni 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neni negativni 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Muzi i zeny napric vsemi vekovymi kategoriemi 15+ 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Prijde mi to jako druh nejake uchylky. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic. Je to jeji vec. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic. Je to jeho vec. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Penize 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zakazat 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Proc ne? 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jeho vec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Jeji vec 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 94 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    jakýkoliv můj sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    jsou moc drahý 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    zchudnu 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    moje sousedka 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    plnej pytel 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    plnej pytel 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    nemohl, protože by si mě nikdo nekoupil 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    příjde mi to rozkošný 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je to děvka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    je to děvák 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    každej chce prašule 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    nevadilo, třeba bych ji/ho mohl mít se slevou 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    vadilo, protože těžko si koupím svojí mámu 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou to podnikatelé 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    je jich moc málo 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    cítí se osamělý 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    je to děvka 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    jedinej dopad byl dopad mého spermatu na ňadra 
prostituta 
27.) Váš věk:    mladší 15 let 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    ministrant 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 95 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuálních služeb na úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    žen, které se tímto živí, je mi spíše líto 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy bez dobrého rodinného zázemí, v těžké životní situaci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužila jsem a ani nevyužiji 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    těžko soudit, neznám důvody, které ji k tomu vedou 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    prostituci mám spojenou pouze se ženami 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    těžké životní podmínky, špatné sociální zázemí, "snadné" 
peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, v rámci rodiny by mi to asi vadilo, byť je to každého volba. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    snaha vydělat si za nelehké situaci 
ostatních 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    to samé, co o zprostředkovatelích 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    možná to, že jiným způsobem by se k sexuálním 
praktikám nedostal 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    to samé, co o muži 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, minimálně morální, pak také možné 
zdravotní riziko 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    účetní 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 96 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nevadí mi, společnosti svým způsobem prospívá, obětí je jen ten, kdo je do ní 
nucen 3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    studentky, lidi ve velmi složité finanční situaci, donucení (zotročení) lidé 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    užít si, zažít nepoznané 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    užít si, zažít nepoznané 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    s hezkými ženami asi ano, ale určitě ne na HPP :-D 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Ano, měla. příjem by se danil, zdravotní kontroly, možnost kontrol státu, ubylo by 
násilné prostituce neboť by si zákazník raději vybral služby na úrovni 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    I asistence je prostituce, neboť i člověk bez hendikepu, který využije služeb holky z 
ulice je svým způsobem taky postižený, ale duchem (normální by mělo být mít stálého partnera) 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic - potřebuje peníze, chce si užít (baví jí to) nebo je někým 
donucená.... nebo kombinace 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic - potřebuje peníze, chce si užít (baví ho to) nebo je někým 
donucen.... nebo kombinace 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    potřebuje peníze, chce si užít (baví jí to) nebo je někým 
donucená.... nebo kombinace 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    obvykle špatní lidé, kteří je vykořisťují a 
nutí. Princip provize stejný, jako u jakékoliv jiné běžné služby či obchodu, ale díky ilegálnosti a násilí jim vydělává 
neúměrně více vůči samotné prostitutce. Zisky nejsou zjistitelné a zdanitelné. V dnešním systému jim nic nelze 
dokázat. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Dobrá věc, jen v nich musí normální vztahy prostitutka 
provozovatel. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic - prostě to potřebuje 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic - prostě to potřebuje 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano - zdraví tělesné i duševní, veřejné odsouzení 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    osvč - provoz a administrativa 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 97 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex s neznamym za uplatek 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutralni 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    vsichni 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zabava 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zabava 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    neutralni 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    neutralni 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    easy money, zabava 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hajzlove 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    neutralni 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    neutralni 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    neutralni 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 98 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    placený sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Rozhodně bych se k této "práci" nikdy nesnížila. Myslím si, že je vždy i jiný způsob, 
jak si peníze vydělat, jen jsou některé osoby moc líné a toto jsou pro rychle vydělané finance. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří nemají dost prostředků na svou obživu, případně osoby, které 
hledají rychlý přivýdělek 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic hezkého, myslím si, že je vždy i jiná možnost, než se živit tělem 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé jako u žen. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Drogy, peníze, nevzdělané osoby 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, rozhodně bych se snažila pomoct, aby toto dělat nemusel/a 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zneužívají lidské zoufalosti a špatné 
situace. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nesouhlasím s tím 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Pokud je člověk sám, tak ať si dělá co chce, pokud se 
chrání. Ovšem pokud ohrožuje svým chováním parnerku, nebo podvádí, rozhodně s tímto nesouhlasím a s takovým 
člověkem bych nechtěla mít nic společného. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé jako o mužích. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    pracující student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 99 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze - ženský i mužský 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neodsuzuji ji,protože neznám pohnutky osoby, která ji provozuje. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    není možné určit sociální skupinu - vyskytuje se všude 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, zní to divně, ale byla by tady možnost zdravotního a sociálního pojištění 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, sexuální asistentka je jenom jiný název pro prostitutku. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    většinou je to její rozhodnutí 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    skrývá se za tím nějaký komplex 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze v první řadě, řešení svých sexuálních problémů a 
potřeb, předvádění se - to se nedá jednoduše popsat 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, ale nic se s tím nedalo dělat 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, ale nic se s tím nedalo dělat 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    to jsou příživníci 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    tady to navazuje na vaši otázku 12 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    je to jeho věc 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    je to její věc 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, nevím co myslíte "dopadem" 27.) Váš věk:    
61 - 70 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž 



 

 

Příloha č. 100 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    maďarské škôlky 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    len kladný 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    malo peňeži 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ja ty on ona 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    anal pre chlapca mmmm 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    anal 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    mislim ze to je super vec potporujem!! 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    mislim ze dochotcovia chcu sex  
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    moja hrdinka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    přaso chlupate 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    lubia zeny 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    skveli ludia 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    len tak dal 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    najlepsie minute penize 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    skvele len tak dal 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    mladší 15 let 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    murář/číšník 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž 

  



     

 

Příloha č. 101 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sluzba jako kazda jina nekdo uspokoji potreby toho druheho 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nebral bych to jako nic nelegálního kazdeho vec cim si vydělává 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    často zeny samozivytelky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 

8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     

9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 

10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     

11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, pokud by slecny budou hezké :D 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 

13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 

sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 

znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 

kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    neřeším ji je to jeji boj 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    muz je povětšinou ten co platí takze nemohu objektivně posoudit 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nízká životni úroveň 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    kazda devka by mela mit sveho pasaka 
srdce holky ziska kdokoliv ale pasak musi ovladat jeji myšleni 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nastevuji showpark a nemůžu si stěžovat 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    zoufalec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    hnusná 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    OSVČ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 102 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální uspokojení stejnému či druhému pohlaví za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Zakázat 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé bez morálky a drogově závislí 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužila 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    neumí se poprav se životem morálním způsobe, sáhla po 
nejjednodušším řešení 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    neumí se poprav se životem morálním způsobe, sáhla po 
nejjednodušším řešení 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nemají peníze, drogově závislí 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zločinci, měli by jít do vězení 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Zavřít 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Buď má nějakou sexuální poruchu( nenasytný, 
sadomasochista apod), nebo si na ženách vybíjí zlost. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Buď má nějakou sexuální poruchu( nenasytná, 
sadomasochiskta apod), nebo touží po tělesném kontaktu a nedostává se jí. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Zlínský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 103 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sociální pracovnice(kurva) 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to prostě práce(pokud je dobrovolně) 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé v životních nesnázích 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nezkušený 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nejspíš ten sex. Kachny mě 
asi nenalákají že...blbá otázka! 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano. Taky dělám v noci a už mou práci nazývali nevhodně 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je ďevka nic vic. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Kolik může mít nemocí 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finance, a únos 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zmrdi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic. Neuvažuji o tom 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic.jeho věc 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nic. Její věc 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    :-p 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 104 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za penize 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je mi to jedno pokud je to legalni 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Zeny i muzi 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Pokud by to bylo hlidane nemam s tim problem "prace jako prace" 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic je to jeji vec 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic je to jeho vec 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Rychle prachy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou to vyderaci 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Zbytecne predrazene 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Pokud je zenaty vdana tak ano  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Mateřská dovolená 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 105 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Každý ať dělá,  co umí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé v tísni. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že má problém,  kvůli kterému to dělá.  (Děti,  které neuživí apod.) 
Těchto lidí je mi líto.  Jsou to většinou trosky,  pokud nemluvíme o dobře placených spolecnicich. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Totéž co u ženy,  potřebuje z nějakého důvodu peníze.  Spíš jen pro 
vlastní potřebu. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nevim,  každý ma jiný problem a duvid 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Vždy se někdo přiživuje... 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Sex je žádaný,  tak  se z toho stal byznys...  Inu.. Nejstarší 
řemeslo 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že pokud má doma fungující rodinu,  tak je to 
zbabělec . 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nebývá to moc zvykem,  ale asi ma komplex,  že 
platí něco,  co může mít zadarmo. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Vojákyně 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 106 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Rychlé uspokojení bez většího smylsu. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, nevyléčitelné nemoce, těch se bojím nejvíce 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé v tísni nobe ty, které sex a peníze baví. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Ryhlé a kvalitní uspokojení, 
asi bych zvolil nějakou prověřenou agenturu s escortem. Použil bych minimálně condom a bral bych to spíše jako 
fyzické uspokojení. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím, Maxilmálně tehdy, kdybych mohl odmítnout sex a byl bych brán jako společník (akce/prezentace). 
Sex by byl bonusový pro klienta. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Stát by získal peníze z velmi výdělečného povolání a prostitutky by byly brány jako 
podnikatelé se všemi výhodami. (nemyslím cikánky na kraji E55) 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji, Lidé s postižením si zaslouží zažít rozkoš (samozřejmě s veškrým 
zachováním jejich zdravotního stavu - nenakazit zákazníka). Každý má své pudové potřeby a každý si zaslouží sexuální 
vybití. Ale hlavně tak, aby nedošlo k poškození klienta, jako v každém podnikání, které podnikatel chce dělat 
dlouhodobě 
:) 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Jsou dvě možnosti: 1. Potřebuje rychlé peníze za co nejméně času 
2. 
baví ji sex a peníze jsou příjemný bonus (porno by bylo možná výdělečnější :D ) 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Podle infa, které se ke mně dostalo, se tak živí mladí kluci, co 
potřebují peníze (neberou ohled na rizika), nebezpečná skupina, co nemá info o rizicích nebo si myslí, že léčba je 
všechno. 
V druhém případě jsou to heterosexuálové (většinou hasiči, policisté, číšnici), co si přivydělávají (v pornu musí všichni 
chodit pravidelně na testy). 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze nebo zábavou je sex. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Využívají bezbranost druhých. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic špatného, kdo je potřebuje (je ošklivý nebo nemá 
možnost se seznámit), je to rychlá možnost se uvolnit (pro toho, komu nestačí pravá ruka) :D :D 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Má jisté chutě, které ženy v jeho okolí nedokáží 
zprostředkovat. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Má jisté touhy, sny a cíle, které by s životním 
partnerem nesdílela. Chce vzrušení. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 



     

 

28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Podnikatel 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 107 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Couru 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nevadí mi 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lide ze sociálně slabší vrstvy, případně lidé bez řádného vychování a bez vazby 
v rodině 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Kdyby moje dcera neměla co jíst 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Její věc. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Debil 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Viz otázka č. 5 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, U dcery bych to asi nevydychala 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Uměli využít situace, pokud k tomu 
nikoho nenutí násilím, nemám s tím problém. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    To samé jako u předchozí otázky. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Absolutně nic, je to jeho věc. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé jako v předchozí otázce. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují, Rekla bych, že to může být časem 
návykové 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Optik, momentalne na rodičovské dovolené 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 108 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sousting 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    velmi pozitivni 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    pasaci a stetiny 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nadrzenost 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    lehke devy 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 

14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    odvazna 

15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    debil 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    asi delaj co umi nejlip 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    smejdi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    kvituji 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    proc ne? 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    proc ne? 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    osvc 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 109 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nevidím v ni problém, pokud je někdo ochoten za sex platit, proč toho nevyužit 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Vice ženy než muži, často studentky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Mám problém se seznamovat, tak jsem byl 
dlouho sam a chyběl mi fyzicky kontakt 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Stejně jako u předchozí 
otázky, touha po fyzickém kontaktu 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Člověk je placen za sex, takže je to prostituce 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Záleží na duvodech , které ji k tomu přivedli, ale dokazi takovou 
zenu pochopit 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Stejně jako u ženy 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    "Lehký" prividelek, da se tak vydělat spousta peněz v 
krátkém čase 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Využívají špatně situace jiných lidi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Podle me dokáží ženám zajistit větší bezpeci než když se 
nabízí sama doma 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nevidím v tom nic špatného 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Stejně jako u muze 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 110 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení sexu za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud to dělají dobrovolně tak mě to nevadí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy v peněžní krizi nebo nymfomanky. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Musel bych znát osobně takhle posoudit je těžký. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Musel bych znát osobně takhle posoudit je těžký. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peněžní krize, pro zábavu. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Připadá mi, že si myslí, že "vlastní" ty 
ženy a to se mi vůbec  nelíbí. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Příjdou mi o hodně důvěryhodnější než když jsou na ulicích. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Asi chtěl sex. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Asi chtěla sex. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student VŠ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 111 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nelegální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, zdravotní 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    různé typy lidí 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, hrozný výmysl 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    2 typy lidí - 1) nemá jinou možnost 2) má to jako zábavu 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    2 typy lidí - 1) nemá jinou možnost 2) má to jako zábavu 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    2 typy lidí - 1) nemá jinou možnost 2) má to jako zábavu 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    bezpáteřní 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    měl by být zákaz 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    to ted nevim, asi zoufalec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    taky zoufalá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyšší odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?    sociální pracovník ÚP 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 112 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodej sexu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nejsem pro ani proti,zalezi vzdy na obou stranach,protoze kde neni poptavka 
neni ani nabidka 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Bud ti,ktere bavi sex a nedokaze je uspokojit ten partnersky, 
Nebo nektere lidi nuti jini lide, 
Nebo ti,kteri si potrebuji privydelat 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Tyto sluzby jsem nikdy nevyuzila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Netusim v jake bych musrla 
byt situaci,ale doufam,ze to nikdy treba nebude:-) 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Takhle by z toho aspon slo neco do statniho rozpoctu a navic by urcite byly povinne 
zdravotni prohlidky,i kdyz pokud vim,tak vetsina z nich se nechava pravidelne testovat 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, O tomto jsem jeste neslysela 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Pokud je to dobrovolne a ma na to,je to jeji rozhodnuti,svobodna 
volba 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Pokud je to dobrovolne a ma na to,je to jeho rozhodnuti,svobodna 
volba 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Penize, uspokojeni 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Asi by zalezelo kdo a co by ho k tomu vedlo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Asi by zalezelo kdo a co by ho k tomu vedlo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Pokud pro nej protituti/tky pracuji 
dobrovolne,proc ne,nekdo to musi ridit tak jako se ridi firmy... 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nevim,nikdy jsem v nicem takovem nebyla 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jeho volba,pokud tim neublizuje,at uz fyzicky nebo 
psychicky,nekomu jinemu 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Jeji volba,pokud tim neublizuje,at uz fyzicky nebo 
psychicky,nekomu jinemu 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Muze byt zdravotni,muze byt 
psychicky,to je vzdy na danem jedinci a jeho zaplacenem protejsku 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Vedouci 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 113 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Šlapky 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je mi to jedno 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Narkomani, nebo lidé kteří se dostali do tíživé finanční situace 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Je to normální služba, jen by neměla být vnucována nezamětnaným na ÚP 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je to šlapka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Taky že je to šlapka, nevím co si jiného myslet. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Jsou ve finanční tísni, nebo potřebujou peníze na drogy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Mají dobrý kšeft 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Taky že mají dobrý kšeft 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je to lepší, než kdyby někoho obtěžoval. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nechápu ji. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Vystavuje se velkému riziku 
pohlavních nemocí 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Administrativní pracovník 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 114 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodej sexuálních služeb 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    narkomanky,vysokoškolačky,alkoholičky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, je to práce jako každá jiná,ale měla by být zdaněna a měla by být evidence prostitutek 
a prostitutů 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic pěkného,ale je to její věc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic pěkného,ale je to jeho věc 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finanční nouze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, strach o jeho/její zdraví a sociální dopad 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    líný fetky,který si nejsou schopný 
obstarat peníze 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic zvláštního 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    chudák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    chudinka 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, riziko onemocnení  
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    administrativa 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 115 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Cikánku stopující na krajnici 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Proč ne? Kde je poptávka, tam je i nabídka 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Feťačky (v 99% případů) 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužil, mám strach o své zdraví 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Využil bych v případě, že bych 
věděl, že mi zbývá týden života 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Každý svého štěstí strůjcem 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je normální buzerant 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Potřeba získat peníze na fet 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou to ubožáci neschopni se postarat 
sami o sebe 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud mají nějakou úroveň, nevidím na nich nic špatného 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Proč ne?! 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Proč ne?! 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyšší odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?    soukromý podnikatel 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 116 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    byla, je a bude 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zvědavost 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevím 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze, zábava, vydírání 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nic 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    prodavač 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 117 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Predávanie svojho tela 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Práca ako každá ina 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Prostitútky a prostituti :) 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Asi to ,že som to ešte neskúsil 
:) 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Jej vec 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Jeho vec 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peniaze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Pokiaľ nezdiera svoju ovečky a je férový 
,tak ok 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Normálna vec 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jeho vec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Jej vec 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Zlínský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Skladnik 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 118 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    úplatné pohlavní obcování 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, narušování veřejného pořádku a mravů 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    padlé ženy, ba i muži 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    poklesek, ztráta sebekontroly 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    ubohé děvče 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    jen to nejhorší 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    zpustlost 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    zločinci 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    doupata neřesti 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    propadl chtíči 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    totéž 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    výčitky 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 119 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za prachy 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nevadi mi 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Sociální 
dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Vsichni 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nebyl sex doma 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Ma hodne penez 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Ma hodne penez 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Financnich 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Parchanti 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Ma chut 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Manzel dlouho pracuje nebo chlasta 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Remeslnik 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 120 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Měla by se legalizovat 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Nebezpečí 
nákazy z ilegálních prostitutek 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy a částečně i muži kteří potřebují peníze 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Uvolnění sexuálního napětí 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Zkusit jinou ženu dle svého 
výběru 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Dává možnost mužům kteří to nutně potřebují 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé, ale ženám 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Vyděrači 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Měly by být legální 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Opravy zdvihacích zařízení 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 121 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    ....... 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    muj nazor je, ze obcas clovek nema na vyber a musi to udelat...ale nechtela bych 
to zazit, musi to byt pro ne strasne ponizujici, osobne znam zenu, ktera dlouho delala prostitutku a nyni je nestastna 
tak, ze dela zle ostatnim lidem a v podstate si leci mindraky.... 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    zeny ktere uzivaji drogy, nemaji penize a nechcou delat za 10 tisic...ukrajinky, 
rusky... 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    myslim, ze vzdy je na vyber delat i jinou praci..ale pokud ma nekdo 
velke dluhy tak chapu ze moc moznosti nema 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    to moc nechapu, jelikoz me nikdy nenapadlo tuto sluzbu 
vyuzit....nemyslim si o tom nic, je to jejich vec a myslim, ze to nesou lepe nez zeny... 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    dluhy,... 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    je to jejich prace.... 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    ze dobre vydelavaji:D 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    ve svem okoli mam spoustu kamaradu, a i muj 
pritel v minulosti navstivil bordel ze zvedavosti..asi se jim libi ten pocit, ze si muzou zenu koupit a delat si s ni co 
chcou..ja nevim..jsem zena tudiz nevim co je k tomu vede... 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    to nechapu..mozna snad zena, kterou nikdo 
nechce?? 
fakt nevim 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    recepcni 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 122 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexu za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nevím 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé s obtíemi zapojit se do prac. procesu 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    ne 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    jen pokud by to bylo nezytné, poslední monost 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    záleí na důvodu 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    záleí na důvodu 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nedokáí se zařadit do prac. procesu, závislosti, potřeba 
většího příjmu 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    ano, ale kvůli němu 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    ano, kvůli němu 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    rozčiluje mě to 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    no, lepší ne na ulici, pokud jednají se zaměstnanci slušně 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    operátor 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 123 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Obživa vlastním tělem, intimním stykem. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud nebude vulgárně vystavována na veřejných místech, tak mi nevadí. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Asi nelze plně paušalizovat. Určitě se ale týká majoritně žen (na straně se tím 
živící). 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil. Motivací by ale asi byl nezávazný 
sex, co jiného... 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    To, co jsem popsal výše. 
Osobně ale jako největší překážku nevnímám ani stránku morální, jako spíše to, že bych se obával, že narazím na ženu, 
která nebude úplně na úrovni po stránce inteligenční, pak také, že nebude asi umět předstírat přístup milenky, že to 
bude brát jako zkrátka jeden pracovní úkon (což se vlastně ani nelze divit). 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím jak prakticky, legislativně ale určitě ano. Neviděl bych v tom morální ani jiný 
problém. 13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, 
seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím. Nevím, jak tyto služby fungují. Pokud je ale 
předmětem výdělku vaginální, anální, orální sex, tak to asi prostituce je. Pokud je to nějaká soft forma, tak bych si 
nebyl jist, jak to zařadit. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že si zvolila povolání, na které asi není většinově třeba kvalifikace, 
přesto je ale hodně těžké. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Svým způsobem to samé. Je ale pravdou, že ve mne jsou asi nějaké 
předsudky, díky kterým bych mužem asi pohrdal, ženou nikoliv. Pak je tedy ještě důležité, zda by to byl muž, co se 
prodává mužům (pak by platilo to, co jsem řekl). Pokud by byly jeho klientelou ženy, tak bych k tomu byl méně 
odsuzující. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nesplnění kvalifikačních kritérií na práci, kde by se 
dosáhlo podobných výdělků. Zdánlivá snadnost vybrat si tento obor. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, záleželo by asi na tom, jak kultivovaně by se člověk v mé 
společnosti choval. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Hlavně kvůli rizikům s tím související. (V případě partnerky 
bych těch důvodů bylo samozřejmě mnohem více :) ) 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Pokud nějakým způsobem vykořisťují, 
tak jen to nejhorší. Pokud se jedná o oboustrannou směnu, kdy jeden "pracuje" a druhý chrání, tak bych to asi 
nezatracoval. (Samozřejmě ale legislativně je třeba kuplíř problém, na to bych nic neměnil). 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud v nich není nikdo vykořisťovaný, tak mi nevadí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Pokud tím neohrožuje nikoho doma, tak nic 
negativního. Jinak to ale beru za ještě horší, než je běžná nevěra. Pokud pak je to navíc ještě nechráněné, tak bych za 
to v návalu emocí při pomyšlení, že tím podváděným je někdo mne blízký, nejraději zavíral. :) 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je to o něco více nevšední, jinak ale platí to 
samé, co je výše. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 



     

 

26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Když pominu možný zdravotní dopad, což 
ale není výhradně jen u placeného sexu, tak bych možný otřes viděl v tom, když člověk narazí na nějakou, která se 
bude chovat jako " klasická kur*a". 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Kancelářská činnost. 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 124 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Prostitutky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil. Ale motivace je pravděpodobně sex. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, Sem kluk.. :-D 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Jak kdy 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Devka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    . 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Je to lehká práce a vynáší dost. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ty curaci mi jsou u prdele ať si sukaj třeba koně 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    . 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic, akorát že si neumí zasukat jinak. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    ? 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Choroby 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    . 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 125 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodej sexuálních služeb. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je mi to jedno, každý může prodávat, co se mu zlíbí. Pokud je to jeho osobní 
rozhodnutí. Byla bych pro regulaci: povinná lékařská vyšetření prostituujících osob a placení daní. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé s jiným morálním cítěním, kteří to berou jako snadný výdělek. Lidé, kteří 
nevydí jiné východisko. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, Ano mohla: V případě celosvětové ekonomické katastrofy. Kdybych hladověla já a moje rodina 
a opravdu nebyla jiná možnost opatřit si prostředky pro přežití. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je amorální a nemá dostatek jiných duševních kvalit, aby si 
vydělala peníze obvyklým způsobem. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je amorální a nemá dostatek jiných duševních kvalit, aby si 
vydělal peníze obvyklým způsobem. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Vidina snadného zisku. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Myslím, že jde o přidružené kriminální 
živly, které by se měly tvrdě potírat. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Měly by více usilovat o legalizaci regulované prostituce. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že nemá na to získat sexuálního partnera 
normálním způsobem. Je tedy nějakým způsobem defektní a nehodí se do zdravé společnosti. Vnímám to jako 
sociálně-patologický jev na stejné úrovni jako bezdomovectví, alkoholismus nebo krádeže. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že nemá na to získat sexuálního partnera 
normálním způsobem. Je tedy nějakým způsobem defektní a nehodí se do zdravé společnosti. Vnímám to jako 
sociálně-patologický jev na stejné úrovni jako bezdomovectví, alkoholismus nebo krádeže. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Kromě rizika přenosu pohlavních 
chorob hlavně morální dopad na psychiku. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Grafik 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 126 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    moc nechápu otázku. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostitutky a pasáci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    ne 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nemá jinou možnost, nebo nechce pracovat, dostal se do 
bezvýchodné situace, např. bere drogy, zadlužil se a nedokáže se vymanit ze systému 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nic 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že je to chudák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    moc to nechápu, protože by určitě mohla mít sex i 
jinak. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    řízení projektů 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 127 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Obživa sexem s kýmkoliv za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neuznávám ji. Nechápu jak někdo může prodávat se tělo. Žádná sebeúcta, žádná 
hodnota sama sebe. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy, které se dostaly do těžké životní (finanční) situace nebo ti, co jsou 
závislý na nějakých drogách, případně alkoholu. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Není schopna žít v naší společnosti, je velice odlišná. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé co o ženách 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční situace, rodina 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Když mají lidi, kteří tuto "práci" půjdou 
dělat, můžou si vydělat nemalé peníze, proč ne.. tito lidé využívají poptávku. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Když je poptávka, je i nabídka. Trošku slušnější a čistší 
prostituce. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Zoufalství, egoista 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Zoufalství, egoista 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Pohlavní nemoci  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Rodičovská dovolená 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 128 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex. služby za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Přijde mi to trochu ubohé a nechutné, ale někteří lidé třeba nemají jinou 
možnost. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, které to baví, a nebo ti, kteří jinou možnost nemají (finance). 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Záleží na tom, jak k tomu přistupuje - buď to dělá proto, že ji to 
baví, to mi potom nepřijde moc smysluplné, je přeci mnoho lepších povolání. Nebo kvůli tomu, že potřebuje například 
finance, i když i tady mi přijde, že se jiná možnost dá najít. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz odpověď 14. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Viz předchozí otázky - finance nebo potěšení. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Zřejmě bych se snažila mu/jí pomoct, aby to už dělat 
nemusel/a (pokud by to nedělal/a dobrovolně) 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    viz odpověď 18. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nevím. Přijde mi, že ve 21. století tohle 
není úplně vhodné. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Zřejmě jsou to často dost skleslé podniky, ale bohužel asi 
dost vynáší. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to asi běžnější než obráceně, ale stejně bych to 
jako muž neudělala, obzvlášť zadaný muž. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To mi přijde ještě 'horší', žena by měla mít svou 
hrdost. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    mladší 15 let 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní 
vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 129 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nejstarší řemeslo 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Byla, je a bude 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé na okraji společnosti (většinou), ovšem věřím, že to není pravidlo 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi jí líto 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Taky mi ho je lito 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Peníze, nedostatek vzdělání 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Přeci jenom to není úplně normální 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Tak já nevím... Společnost říká, že se to nesluší 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Bojím se jich 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Opovrhuji jimi 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Tak je to jeho věc, ale je mi ho líto. Asi nemá dobrý 
vztah 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To samé 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Zlínský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 130 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    zaplacený sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    dívky vycházející z dětských domovů, ženy a muži s finančními problémy, ženy 
a muži závislí na  drogách 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    zoufalost 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    zoufalost 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jde jim jenom o peníze 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    jde jim jenom o peníze 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    zoufalec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    zoufalá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    studentka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 131 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za penize 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    proti gustu, žadny... 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé, kteri se rozhodli vydelavat touto cestou. co na to jinak rict. financni tisen, 
zaliba v sexu, netusim, nikdy jsem se s zadnou takovou osobou nebavil, nemam tucha... 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    zvazoval jsem, ale nevyuzil. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    vzrnout si 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla, Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    ze to asi umi, kdyz ji to uzivi 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    ze to asi umi, kdyz ho to uzivi 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    aby vydelali penize? 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nic 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    ze si z nejakeho duvodu nenasel nekoho, s kym by 
to mohl provozovat zdarma. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    ze si z nejakeho duvodu nenasla nekoho, s kym by 
to mohla provozovat zdarma. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyšší odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 132 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Dobrovolne\nedobrovolne obchodovani s vlastním tělem - sex ci sex. 
Hratky za penize 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to spatne, ma to silný dopad na duševní i duchovni stav člověka, který dve tělo 
nechává akto zneužívat, telesnou a psychickou složku nelze oddelit 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidi, kteří ji provozuji co zprostredkovavaji, včetně různých klubu a bordelu 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    - 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    To zalezi na spousta faktorech. Primárně je to pro mne porad 
člověk, který ma svou důstojnost a lidskost, dobrovolná prostituce je pro mne sice těžko pochopitelná, ale zalezi na 
tom, jak to člověk bere osobně - co to pro daného člověka znamená. Nicméně přínosem to neni a nikomu to 
nepomaha 15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Pokud je to pasak, tak ze je to nemoralni sobec. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    hodne rychle vydelanych penez 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, its just wrong 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Hrozni lide 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Des 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Again, zalezi na důvodech, ale obecne je to hrozne. 
Tak at si doma masturbuje, nemusí kvůli tomu zneužívat druhého cloveka 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Stejná odpoved 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, asi zalezi na moralnich hodnotach 
toho cloveka, a jinak muze chytit nějakou nemoc 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    recepcni 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 133 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení sexiálních služeb za účelem profitu. Oboustraně dobrovolný 
obchod, kdy je osoba poskytující služby starší 18 let, své právná a vše činí dobrovolně pouze pro svůj zisk... Všechno 
ostatní, je podle mě zneužívání, otroctví, nebo kuplířství. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    POkud je dobrovolná a prostitk/ka není níkým nucena a neodevzdává svůj zisk 
nějkému nad vlastníkovy. Tak si myslím, že se jedná o naprosto legální povolání...Které by mělo podléhat daním, jako 
která koliv jiná živnost. Pro určitou skupinu lidí, může být velmi prospěšná. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Často jsou to drogově zavislé/í  nebo lidé ve finanční nouzi, jen zřídka jsou to 
lidé, které ta činost baví. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    pomoct maximálně tak. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, za těžké životní situace 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Samozřejmě, měla by být daněna, měla by svým zamětnancům dávat 
možnost sociálního a zdravotního a podobně, přinesla by zisk do státní kasy, zlikvidovala by ilegální prostituci a 
kuplířství 13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, 
seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, ano ale není to podle mě nic špatného 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic, dokud ji neznám. Nepovažuji to za amorální a podle povolání 
nelze soudit člověka... Prostituce je plně v pořádku. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je sexy :DDD... (vtip) Stejně jako o ženě, si myslím to samé, 
normální prce, nic amorálního. Nesoudil bych ho podle jeho práce... A asi bych si myslel, že je gay, to je docela 
pravděpodobné, protože žen co za sex zaplatí zas tolik není... 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Rychlí a relativně snadný zisk, peníze na drogy, 
zastrašování od pasáka, dluhy, baví je to.... 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou to zloději, nic nedělají ale odebírají 
zisk. Nepovažuji je za morání osoby... Kuplířství je zločin. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Zaleží na podmínkách v jakých tam sou prostitutky/ti 
zaměstnáni, obecně  stím problém nemám, pokud zde nejsou proti své vůli a nebo pokud jsou nuceni do něčeho, co 
nechtějí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    NIc špatného... asi je opuštěný a potřebuje sex... To 
je pochopitelné. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nic špatného... asi je osamělá a touží po sexu. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 



     

 

31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 134 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za prachy 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    děvky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    že je děvka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    že je děvka s pérem 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nechtěji dělat nic složitějšího 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    to samý jako o těch, co to dělaj 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nechutný, měli by to být ilegální 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nechutnej hnusák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nechutná hnusačka 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 135 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Způsob obživy 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Cikánky, ženy z východních zemí 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil, bylo by to pod mojí uroveň 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Aspon by se vedelo kde, kdo cinnost provozuje a nutit je k zdravotni 
prevenci 13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, 
seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte 
ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je chudák když to musí dělat 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Úchyl na druhou 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Moc se nenadřou, nedostatek sebevedomi najit si bezne 
zamestnani 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Snažil bych se ji presvedcit aby se na to vykašlala. Delat to 
chlap tak umřu smíchy 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Vám by to snad nevadilo ???!!!! 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zavřít! 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Možnost vydirani. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Chudák/hnus 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To jsem nikdy nezažil 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Ztrata sebeduvery a buhvi ceho 
ziskani 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Řidič MKD 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 136 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za uplatu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Negativni. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Socialni pripady,studentky,zeny v krizove situaci. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Vlastne nic spatneho,neznam jeji duvody.Treba nema jine 
vychodisko.Nelibi se mi ta cinnost,osoby ale nesoudim a nepohrdam jimi. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Totez co vyse. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Penize,financni krize. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Tak o tech to nejhorsi,lide bez skrupuli. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Kdyz je zamestnankyne vykonavaji dobrovolne,nevadi mi. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Zoufalstvi. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Totez. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Obchodnik 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 137 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    lehké ženy 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    velmi negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    špína, opad společnosti 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, protože je to prostituce 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic lichotivého 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic lichotivého 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    povaha 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, je to odporné, nechtěla bych se s takovým člověkem stýkat 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, je to odporné, nechtěla bych se s takovým člověkem 
stýkat 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    dobytci 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    hnus 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    potřeboval by pár facek 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    potřebovala by pár facek 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, cítí se špinavý a odporný  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Kraj Vysočina 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 138 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Měla by úplně vymizet 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Uživatelé drog, Romové, nevyrovnaní lidé, lidé na samém dně společnosti 
nebo s finančními problémy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je to těžké. Může to být třeba matka samozivitelka,která se snaží 
vydělat peníze aby aspoň něco málo mohla dopřát svému ditku a měla na nájem atd protože z mateřské nic moc 
zaplatit nejde. Na druhou stranu to může být drogově závislá osoba s pochybnou minulostí i budoucností. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Gay, nevyrovnaný člověk, kterého něco poznamenalo 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Drogy, nejsou schopni pracovat "normálně", nejsnazší 
vydělané peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Risk se zdravím i s životem jako takovým 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Egoisticti prasaci, kteří mají potřebu se 
povyšovat, velmi často nasilnici 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Je to lepší, ženy zde zaměstnané musí pravidelně chodit na 
prohlídky, je tam čisto, používá se ochrana 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Prasák co si neumí sehnat sex normálně 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Chudinka co si neumí sehnat sex normálně. V téhle 
době to jde během 5 minut strávených na metu,proč podporovat prostituci a ještě za sex platit... 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Mateřská 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 139 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Že žena či muž za finanční  hotovost nabízejí sve tělo 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to každého věc . Když na to ten člověk má psychicky a fyzicky tak je to ok. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    V dnešní době kdokoliv .. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic spatneho 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic spatneho 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    dluhy , spatne rodinné zázemí , drogy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Je to na hovno , ty holky musejí 
odvádět 50 procent to se mi nezdá fer . A navíc občas se holkám spatne chovaj. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že by rád utekl z běžného života :) 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že chce zkusit něco jiného . Je to pro me zvláštní 
predstaca 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    doktorka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 140 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    ženy, které se tím živí musí být opravdu finančně na dně 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, zdravotní např.: infekce 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy, které jsou finančně úplně na dně 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    že je úplně finančně na dně 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    muži a prostituce? tak to je asi ojedinělý 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    že je úplně finančně na dně 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, nechtěla bych to 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, nechtěla bych to 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    parchanti společnosti 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    zavřít, dělá to městům ostudu 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    zoufalec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    zoufalá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, psychický dopad  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    logistika 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 141 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sex. služeb za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    měla by být nabízena diskrétně 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    promiskuitní lidé, kteří si chtějí vydělat peníze 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, kvůli odvodu daní 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nemůže nebo nechce si vydělávat běžnou prací 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    chce si jednoduchým způsobem vydělávat peníze 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    zvyšuje si sebevědomí 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou to kriminální delikventi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    je to lepší, diskrétnější 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    chce vyzkoušet něco nového nebo má různé 
úchylky 24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    má nedostatek sebevědomí, aby si sehnala 
sex bez placení 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, zdravotní 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 142 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální služby za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    pokud je poptávka, je dobré, že je také nabídka 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé, kteří se živí poskytováním sexuálních služeb 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    pokud ji neznám osobně, tak nic 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    pokud ho neznám osobně, tak nic 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    každého baví a naplňuje jiná práce 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    je to zprostředkování služeb jako 
jakékoliv jiné zprostředkování jakýchkoliv jiných služeb 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    je to jen zprostředkování služby, je jedno, čeho se týká 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic to o charakteru člověka nevypovídá 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic o charakteru člověka nevypovídá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    manažer 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 143 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nechutná 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Sociálně slabí jedinci s nízkou sebeúctou. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi to jedno, ale na společenském žebříčku je pro mě velmi nízko. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz. č 14 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční důvody 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Novodobí otrokáři 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je mi to jedno. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Je mi to jedno. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    NDT specialista 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



     

 

Příloha č. 144 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poskytování sexuálních služeb za úplatu. Sexuální byznys má však 
dnes mnoho podob, takže bych nezahrnoval placené sexuální aktivity, které jsou poskytovány primárně za tím účelem, 
aby byly natočeny a materiál poskytnut třetím stranám: pochopitelně narážím na pornostránky. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Kdo chce, ať se prostituuje. Kdo chce, ať využívá služeb prostitutek či prostitutů. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Hlavně některé ženy. Dál je těžké pokoušet se o upřesnění. Tvrdí se, že ženy, 
které k prostituci přivedla špatná sociální situace. Ale taky se píše, že dneska mnohé raději jdou natáčet porno, místo 
aby seděly v supermarketu za kasou - druhé jim prý připadá spíš jako stigma. Nepohybuji se v těchto kruzích, těžko 
říct, do jaké míry jde o snahu vydělávat pohodlně, do jaké o výsledek tlaku podmínek. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Těžko však říct, co považujete za "normální povolání". Normu určuje většina, a 
většina ji prostě za normální povolání nebude, přinejmenším v dohledné době, akceptovat. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic zvláštního, asi nejde zobecňovat: podobně jako bych měl 
problém vyslovit svůj názor na otázku, co si myslím o muži, který se živí jako hutník. Snad jiné, co by se snad dalo jakž 
takž zobecnit: musí být v určitém ohledu nezvykle psychicky ustrojené, když jdou do povolání, které se pojí s takovou 
stigmatizací. I kdyby se prostituovaly tak, aby to nevědělo jejich široké okolí, stále máme v sobě poměrně pevně 
zakódováno, že prostituce je něco divného, nepřístojného, nehodné lidské důstojnosti. Nemyslím, že to tak skutečně 
je, ale je to v nás tak pevně zakořeněné, že se od podobné představy člověk sotva oprostí - a pokud se od ní oprostí, 
potřebuje mít zvláštní povahu. Mnohokrát si kladu otázku, v čem se liší psychické ustrojení pornohereček (i když je 
bych neoznačil za prostitutky, tohle povolání se "osamostatnilo") od "normálního" psychického ustrojení žen. Asi 
nejde poskytnout paušální odpověď (pdoobně jako, důsledně vzato, neexistuje žádné "normální" ustrojení žen): s 
výjimkou toho, že musí být v něčem zvláštní. Možností je více. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz 14 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    viz 5 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Samozřejmě ona sociální stigmatizace, která se s tím pojí. Ale 
... nejen ta. Jenže je těžké říci, co, pokud vyslovuju názor, že jde o normální práci. Nad tím bych musel přemýšlet 
desítky minut, abych se něčeho dobral. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Záleží, jak konrkétně ji 
zprostředkovávají, kde berou ženy atd. Jedna věc je, když jim přijdou dobrvolně s vědomím, co činí, druhá věc, když je 
přivezou z Ukrajiny, a přesvědčí je, že se budou živit jako dělnice ve fabrice. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    viz 19 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že musí být divný či dohnaný k zoufalství, když činí 
něco, co se pojí s takovou stigmatizací. Stigma máme "zvnitřněno", ať chceme, nebo ne. Nikdo z jeho okolí se nemusí 
dozvědět, že byl u prostitutky - a on z toho, pokud je normální, bude mít stejně divný pocit, jakkoli, když se věc zváží 
bez předsudků, nevidím nic špatného ani na prostituci, ani na využívání služeb prostitutek. 



     

 

24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je ještě divnější než chlap, který to učiní: 1/ u žen 
se s využíváním prostitutů skoro vůbec (ve společenském vědomí) nepočítá, 2/ žena, které se edostává muž, a 
nějakého potřebuje, má větší šanci ho nalézt (bez placení) v tom ohledu, že společnost očekává, že kontakty bude 
iniciovat převážně muž - ženě tedy stačí mnohdy vyslat signál, že je k "dispozici". Oproti tomu od muže se očekává, že 
se bude chovat jako "dobyvatel", na což mnozí buď nemají povahu, nebo po předchozích zkušenostech nechtějí 
podstoupit riziko zesměšnění atp. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, pokud je normální, bude se cítit 
divně, i když na využívání služeb prostitutek "objektivně" nic špatného není 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student vš 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž 

  



     

 

 Příloha č. 145 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    děvky 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    jsou to kurvy ,které si vydělávají za šukání 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Psychický 
dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Michal Tomek 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nevyužil 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    šukaaaaaaatttttttttttt 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat 
Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je to kurva 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je to buď debil nebo kokot 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    no money 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    idioti 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    zrušil bych 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nevím asi Míša tomek 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    ... 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    61 - 70 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyšší odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?    admin v Minecraftu 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 146 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    nwm 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    wm 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    nevím 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Jan Ramert 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    d 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    h 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    j 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    h 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    ggg 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hhh 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    :-) 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    :-) 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    :-) 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    starší 70 let 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    :-) 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 147 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    spoře oděné dámy 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    přijde mi to nevhodné 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ten kdo potřebuje peníze. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Pokud nevím, proč to dělá, tak nemohu soudit. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Pokud nevím, proč to dělá, tak nemohu soudit. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hrůza 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    hrůza 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že se nechce zdržovat balením žen v baru či jinde. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že se nechce zdržovat balením žen v baru či jinde. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 148 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabídka erotických služeb za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální, nesetkávám se s ní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří mají své vlastní důvody proč to dělat 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Vždy má své osobní důvody a neodsuzuji ji. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Vždy má své osobní důvody a neodsuzuji jej. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nemožnost sehnat jinou práci, vidina lehké a dobře 
placené práce 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    20.) 
Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    - 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Pokud není zadaný či nehledá vážný vztah, je to v 
pořádku. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Pokud není zadaná či nehledá vážný vztah, je to v 
pořádku. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    16 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



     

 

Příloha č. 149 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    hezké slečny na hraní. v reálu ale asi hnusky, za peníze a otrávené 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    pokud to nebude doma, tak je to OK. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kriminalita, 
Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Přeci lidé:) 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužil...zatím 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Dopřát si slečnu, kterou 
nemohu normálně mít:) 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Prostě ťapka 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Prostě hulibrk:) 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Dobří kšeftmeni 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    V pohodě. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Má peníze a nechce se doma otravovat s manželkou 
nebo jí překecávat... 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Obdobně jako otázka 23 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Kraj Vysočina 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    IT architekt 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž 
  



     

 

2. Kolo online dotazování: 
Příloha č. 1 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení pohlavního styku za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Měla by být zakázána 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé, kteří mají problémy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     

9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 

10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je to její problém 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je to jeho problém 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nedostatek peněz 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)  Nejsou to dobří lidem 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?  Měly by být zakázány ano 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže  
kriminální činnost?  ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?   Že má problémy se svým životem 
 24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?   Že má problémy se svým životem 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? 
(Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)  Ano, existují 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní 
vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví? Muž 

  



     

 

Příloha č. 2 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    spíš negativní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidé, kteří nemají jinou možnost 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 

14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    . 

15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nevím 

16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nevím 

17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 

18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 

odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..) negativní názor 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?  . 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?  ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? . 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? . 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?  Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? 
(Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)  Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví? Žena 
  



     

 

 

Příloha č. 3 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nic proti ní nemám 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Většinou ženy a dívky s dluhy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Sex 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Je nefér, že já daně platit musím a to se k zákazníkům nechovám jako kurva 
:-) 13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Těžko soudit, bylo by potřeba znát důvod 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Těžko soudit, bylo by potřeba znát důvod 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Mají dluhy 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)  Ti tam nemají co dělat 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?  Proč ne, alespoň maj holky bezpečnější místo 
než ulici nevím 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže 
kriminální činnost?  nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií? nevím  
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Je to jeho věc  
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? Je to její věc  
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? Ne, nevyužil/a  
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.) Nevím27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Podnikatel 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví? Muž 



 

 

Příloha č. 4 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Poskytování sexuálních služeb za peníze nebo jiné komodity (ochranu, 
drogy, zprostředkování služeb) 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Negativní. Věřím, že většina prostitutek to koná kvůli nedostatečné mentální a 
morální kapacitě nebo tíživé socioekonomické situaci. Více bych však odsoudila zákazníky - jako amorální lidi 
neschopné zdravého sexuálního vztahu. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Muži a ženy, kteří nejsou schopni jinak uspět v normálním životě - se sníženou 
mentální a morální kapacitou, naivní. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nevyužila. Věřím, že je vždy 
možné sehnat partnera jiným způsobem. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a, V případě světové krizové situace spojené s hladomorem, kdy by mi a mojí rodině jinak hrozila 
smrt. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je hloupá, zoufalá a potřebuje pomoc: vzdělání a práci. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je hloupý, zoufalý a potřebuje pomoc: vzdělání a práci. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Touha rychle a snadno získat peníze. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Vadilo, pochybuji o morálních kvalitách takového jedince 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jen negativní věci. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jen negativní věci. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že je neschopný navázat zdravý vztah, je nějakým 
způsobem fyzicky či duševně deformovaný a měl by být izolován od zdravé společnosti. Věřím, že by zákazníci 
prostitutů a prostitutek měli být stíháni trestním právem. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že je neschopná navázat zdravý vztah, je nějakým 
způsobem fyzicky či duševně deformovaná a měla by být izolován od zdravé společnosti. Věřím, že by zákazníci 
prostitutů a prostitutek měli být stíháni trestním právem. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    grafik 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 5 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    pohlavné choroby, škaredé a hlúpe ženy, úchylní hnusní muži 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    vrchol hnusu, najväčšia hamba 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    hlúpe ženy, ktoré si nevedia inak zarobiť, chudery 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    chudera 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    môže sa hambiť 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nedokážu robiť nič iné 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    do väzenia s nimi 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    mali by byť zakázané 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    obyčajný chudák 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    smradľavá cigánka nakazená 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    študent 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 6 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Tělesné i duševní prodávání se za nějaký hmotný i nehmotný statek 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nejstarší řemeslo. Řemeslo má zlaté dno. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Kurvy ty to 
znaj 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy muži politici 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Zaplatíš a je to 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Je to jednoduchá směna. Vše 
má svoji cenu. 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Normální dorota 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Normální buzny za prachy 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Jsou líní dělat 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Normální manazer 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Normální podnik 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Užije si 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Užije si 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Eskort 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 7 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuálních "služeb" za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    mírně negativní až neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    1. pasáci, 2. lidé, kterým nic jiného nezbývá, 3. hloupí lidé, kteří si myslí, že tak 
snadno zbohatnou 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    chtíč 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a, Se na mě podívejte! 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, Nelze to chápat jinak, plně to odpovídá definici. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že to nemá lehký. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je to divný. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    1. Neví, jak se jinak uživit nebo ji/ho do toho někdo utratil, 
2. myslí si, že je to snadný způsob, jak vydělat hodně peněz (mylně) 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Přijde na to, většina asi prostituující 
prostě vykořisťuje, ale někteří to možná jen organizují a chrání je. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nedokážu sestavit rozumný názor, sorry 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    přijde mi morálně pokleslý 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    totéž 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    asi ne 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    vývoj software 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 8 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Pohlavní styk za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Zoufalí lidé, kteří nejsou schopni vydělávat jinak 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, vynucení zdravotních prohlídek 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, stále je to jen sex za peníze, ačkoliv z jiných pohnutek 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Není schopna si vydělat jinak, lepší, než kdyby kradla 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Totéž, co o ženě 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Zoufalá životní situace, rychlý výdělek 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, že se dostal do tak špatné situace 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    To nejhorší, je to zneužívání špatné 
situace někoho jiného 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud nedochází k vykořisťování, tak to lze tolerovat 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Dělá to z nadrženosti 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Dělá to z nedostatku intimního kontaktu 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student biologie, laboratorní asistent 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 9 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sexuální služby za peníze. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nevím. Nechci soudit. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy samoživitelky, lidé ze slabších sociálních skupin, lidé co si chtějí 
přivydělat. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nevím. Nesluší se někoho soudit. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nemyslím si nic. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční zisk. Často mnohem vyšší než v normální práci. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jsou odpadem naší společnosti 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nevím, netýká se mě, kdo v čem podniká. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to každého věc. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Je to soukromou záležitostí. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 10 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Někoho, kdo prodává sexuální služby za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Pokud nejde o dětskou prostituci, nebo takovou prostituci, kdy je člověk donucen 
dělat něco, do je mu výsostně nepříjemné někomu, kdo je mu nepříjemný jen proto, že nemá peníze, musí apod., pak 
to považuji za minimálně neštastné a příšerné. Nicméně pokud si člověk vydělává sexem, protože mu to dělá dobře, 
pak v tom nevidím nic špatného (ale je svým/svou vlastní paní/pánem a není to pod výhružkou násilí apod.) 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Děti, které shánějí peníze (buď jsou chudé, mají chudou rodinu, ale i takové 
děti, které potřebují peníze na drogy apod.). Dále dospělí ze stejných důvodů. A v neposlední řadě i lidé, které tato 
práce baví a líbí se jim vysoké finanční ohodnocení. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla, Měla by ale splňovat určité podmínky!!! (věk, zajištění práv a povinností zaměstnanců 
i zaměstnavatele) 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Pokud to není z donucení žvitoní situace a dělá to ráda, pak si o ní 
myslím úplně to samé, co si myslím o jiných ženách (záleží na povaze apod.). Pokud je k této práci nucena situaci či 
někým druhým, pak si myslím, že by ji měla být nabídnuta pomoct!!! 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Totéž co o ženě. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Někoho to baví, nebo se mu líbí peníze, které za práci 
dostávají. Vnímají tuto práci pozitivně.  
Někdo to jistě musí dělat, protože nemá peníze na život (svůj i své rodiny). 
Někdo to dělá proto, že je donucen (obchod s masem apod.) 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, Pokud by to bylo čistě dobrovolně, pak ne. Pokud by to bylo 
z existenciálních důvodů, pak bych ji/mu chtěla pomoci. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Opět záleží na tom, jak přesně to v 
daném vztahu funguje! 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    To samé. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic. Pokud ji/mu neubližuje, nechová se k ní/němu s 
despektem a celkově nepodporuje mizerné zacházení s lidmi z této profese. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Totéž. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Může to mít psychický, fyzický i 
sociální dopad, pokud to někdo zjistí. Lidi jsou konzervativní. Prostituce je stigmatizovaná. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 



 

 

29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Studentka/Novinářka 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 11 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení sexuálních služeb za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Benevolentní. Každý si musíme vydělat na chleba. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy s extrémním chtíčem, ženy bez vzdělání a bez šance zajistit si slušně 
placenou práci, nekalé živly závislé na drogách. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic, práce jako každá jiná, pouze morální stránka věci se ve 
společnosti liší 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Viz. otázka 14. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Viz. otázka 5 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Manažeři ve světě sexu 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Dobrý kšeft s plnou kasou. lidi budou mít chtíč vždy 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic, obyčejný lidský chtíč 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Viz otázka 23. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    bankovnictví 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 12 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    n 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    n 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    n 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    n 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    n 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    n 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    n 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    n 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    n 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    n 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Moravskoslezský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyučen 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 13 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Šuk za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nemám s ní problém, když je dobrovolná 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?     
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Studentky vydělávající si na VŠ 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Ošukat spolužačku z VŠ 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nemám s ní problém 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nemám s ním probém 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Snadné peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Paraziti na práci prostitutek 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Paraziti na práci prostitutek 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nemám s ním problém 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nemám s ním problém 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Pardubický kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    IT konzultant 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 14 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    zbytečně se demonizuje 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    všechny kategorie 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nuda 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    nuda 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je to její věc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    je to jeho věc 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    pro slušné peníze 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    měli by se pořádně zdanit 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nevadí 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic na tom není, když ho to baví 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nevadí 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    51 - 60 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    důchodce 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 15 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nic pěkného. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Zcela negativní. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Spousta lidí. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic valného. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nic valného. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Většinou z vlastního rozhodnutí. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nestarám se o cizí lidi. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jen to nejhorší. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nic hezkého. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Je to ubožák. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Je to tragédka. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 16 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    placení za sex 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je to zdravotně i bezpečnostně rizikové chování 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    lidi kteří chtějí rychle získat mnoho peněz, co si neumí představit život bez 
luxusních aut ... 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    praktiky které mi partnerka 
nechce udělat, které bych chtěl vyzkoušet 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    k životu potřebuje prostředí barů... + šperky, kožichy... 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    má rád hodně lidí okolo sebe a musí se předvádět v luxusních 
autech.... 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    z finančních 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím, Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou to jedny z mnoha dnešních pijavic, 
které se musí na něčem přiživovat, protože nic neumí 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    když je o tyto placené služby zájem tak jen uspokojují 
poptávku 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    chce zkusit něco jiného než je běžné, je mi to velmi 
odporné v případě prostituta 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    je asi ve vztahu zanedbávaná, je asi osamělá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    referent 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 17 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    nabídka sexuálních služeb 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to boj jak strany nabídky, tak strany poptávky. Pokud je poptávka, tak je logicky 
i nabídka. Víc to neřeším. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
fyzickým zdravím mám na mysli šíření pohlavních chorob 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    je to její rozhodnutí 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    je to jeho rozhodnutí 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nic jiného neumí, snadný zisk 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    do vezení 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    evidentně jsou u nás zcela legální, je jich plno včetně mega 
reklam na každém kroku a nikdo to neřeší 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    jeho problém 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    její problém 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 18 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení vlastního těla za účelem sexu za finanční odměnu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    V době, kdy jsem byl ještě nezadaný, jsem měl menší sexuální vztah s dvěma 
prostitutkami. Dnes už bych do toho nešel. Je to jen pro zoufalce, kteří se nebojí rozhazovat peníze a případně si i 
odnést nějakou tu chorobu. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Mladé holky, které se nechali v baru sbalit prvním chlapem, co jim nabídnul 
fin. odměnu. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Nedostatek sexu. 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Myslí si, že když se vykašle na školu, tohle je jediná šance, pokud 
nechce jít makat do obchodu. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Osobně bych řekl, že je tato "profese" předběžně daná pro ženy. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Finanční, nedostatečná inteligence? 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Chtěli mít někoho, kdo pro ně bude 
špinavě vydělávat peníze. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jen po zoufalce. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nedostatek sexu, bez partnera/ky. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nedostatek sexu, bez partnera/ky. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, pohlavní choroby 27.) Váš 
věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Liberecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 19 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Ženy stojící a vyčkávající u silnice 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to velmi laciné, hanebné a nechutné 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Hloupé ženy, odpad společnosti- cikáni, bezdomovci, nevzdělanci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Velmi laciná, škaredá, nedůstojná, odpad společnosti 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Laciný, škaredý, odpad společnosti 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Jsou to rychlý, velký a pro některý lidi snadno vydělaný 
peníze. Pro tyto lidi je zkrátka lepší si stoupnout k silnici a čekat na klienty než aby šli do práce jako normální lidé 17.) 
Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Opovrhuji těmito lidmi- nemají žádnou čest ani důstojnost 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a 
vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Opovrhuji těmito lidmi- nemají žádnou čest ani 
důstojnost 19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Lidé bez charakteru, cti a 
důstojnosti 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nechutné, nedůstojné, odporné 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Velmi ubohý, nedůstojný, beze cti, opovrhuji jím 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nechutná, nedůstojná, nechutná, beze cti- 
opovrhuji jí 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují, Myslím si, že to má na člověka 
psychický dopad- buď toho bude litovat, nebo to udělá znovu 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

 

Příloha č. 20 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    měla by být legální, státem regulovaná (jako jiné služby) 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    studentky, nelegální imigrantky (Bývalý SSSR) 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic špatného, její volba 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic špatného, jeho volba 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    chudoba, nemožnost legálníh zaměstnání 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    okrádájí  prostitutky 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    zázemí a bezpečí prostitutek 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic špatného 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic špatného 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ano, využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?    student 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 21 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Představím si osobu/osoby, které nabízí sex nebo podobné služby... 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Neutrální názor. Prostituci znám spíše z vyprávění, osobně jsem se s ní nesetkala... 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    1. Někdo, kdo to chtěl jen vyzkoušet a párkrát se k tomuto dostal a práce se 
dané osobě v celku za lehce vydělané peníze líbila (bez ohledu na nějakou vlastní sebeúctu). 
2. Někdo s finanční tísní... 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    nevím 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    Možná zážitek, zkusit něco 
nového.... 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Tak musela mít k tomu nějaký důvod...záleží jaký... 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Možná, že se mu líbí sex, jako většině, tak proč by něco takového 
nevyzkoušel.. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    1. Finanční krize 
2. Touha po sexu 
3. Zkusit toto "povolání" 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 

19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nevím. 

20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nevím. 

21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 

22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 

23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Nic moc. Myslím, že je to osobní věc.... 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Nic moc. Myslím, že je to osobní věc, ale u ženy bych 
tipla, že chce zkusit něco nového... 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Studen VŠ 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 22 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    žena, která nabízí sexuální aktivity za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    je to zaměstnání. Ale žena se musí velmi ponižovat kvůli této práci. Určitě bych 
byla pro, aby se prostitutkám nabídly lepší prac. možnosti 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Kriminalita, prostitutky jsou většinou nucené brát drogy 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy i muži 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Ne mi jí líto. Nikdy si toto povolání nevybraly dobrovolně, ale životní 
situace je dovedly k tomu, že jediné, co mohly nabídnout, aby získaly peníze, bylo jejich vlastní tělo. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To stejné, co o ženě. 
Ne mi ho líto. Nikdy si toto povolání nevybral dobrovolně, ale životní situace je dovedly k tomu, že jediné, co mohl 
nabídnout, aby získal peníze, bylo jeho vlastní tělo. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Z nutnosti. Neměli, jak jinak získat peníze. Legálním 
způsobem. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, nevadilo, ale stejně bych se snažila mu pomoct, aby sis našel 
"lepší" práci. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo, nevadilo, ale stejně bych se snažila mu pomoct, aby sis našel 
"lepší" práci. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    To jsou opravdu "hovádka". Protože 
vlastně vydělávají na prodeji lidí. Řadím je do stejného šuplíku jako dealery drog. Což podle mě často i jsou. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nelíbí se mi. Podporuje to lidi v neovládání jejich sexuálních 
tužeb a negativně to ovlivňuje mladé, aby tam chodili. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    A) Chce sex/sexuální aktivitu. A nemá žádnou 
ženu/partnerku/manželku. 
B) Je nespokojený s ženou/partnerkou/manželkou 
C) neovládá se sexuálně a potřebuje to teď a tady 
ABC se navzájem nevylučují 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    To stejné, co o muži (kopíruji) 
A) Chce sex/sexuální aktivitu. A nemá žádnou ženu/partnerku/manželku. 
B) Je nespokojený s ženou/partnerkou/manželkou 
C) neovládá se sexuálně a potřebuje to teď a tady 
ABC se navzájem nevylučují 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 



 

 

27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihomoravský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Studentka, barista v kavárně 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 23 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální služby za úplatu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    nevyužívám ji, je to patologický jev. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Zoufalí lidé na okraji společnosti. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi jí líto. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Je mi ho líto. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Je to pro ně buď jediná možnost a nebo je to jen rychlý a 
snadný způsob dostat se k penězům. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Zneužívají své "zaměstnance". Jsou 
rizikem ve vztahu ke kriminalitě. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Zneužívají své "zaměstnance". Jsou rizikem ve vztahu ke 
kriminalitě. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Chybí mu něco víc než jen sex. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Chybí jí něco víc než jen sex. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    metrolog 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 24 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    NAhe ženy 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to super 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?     
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Nevim 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nic 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nic 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nevim 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nevim 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Je to super 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 

23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    nic 

24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    nic 

25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 29.) Vaše 
nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 25 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    devky 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    vymytit nelze, mela by se regulovat 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ruzni lide 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    ze je blba 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    ze je debil 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    od drog pres financni problemy po zabavu 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    hyeny 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nemoralne podnikaji 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    zoufalec nebo zvedavec 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    krava 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Jihočeský kraj 29.) 
Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 26 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    poskytování sexuální aktivity za peníze/ popř.jiný zisk (např. drogy) 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to hřích. Škodí poskytovatelkám (poskytovatelům) i zákazníkům (zákaznicím). 
Především z duchovního hlediska, ale určitě to zasahuje i psychiku a tělo.  
Neopovrhuji jimi, do jisté míry to chápu. Ji mi jich spíš líto. (obou stran). Ale aktivně se nezapojuji do nějaké pomoci. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické zdraví, 
Psychický dopad, smrt 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Převážně ženy. Je to individuální. Ale odhad je, že na jedné straně se tomu 
věnují ženy v úzkých, co potřebují nějak přežít. Pak už je to bludný kruh, ze kterého je těžké vyjít. Na druhé straně asi 
hlavně pro mladé holky je to poměrně snadná cesta k penězům, možná je to i baví.   Asi nějaké dispozice- z 
nefunkčních rodin. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, z osobního přesvědčení, že je to hřích. Dřív (cca před 10lety a dříve) bych to viděla jinak. I jsem kdysi 
"vykouřila" někomu s tím, že mi dá 400, no, nedal, hodil po mě krabičku cigaret Petra, co tenkrát stály 40 Kč. Po 
uvěření v Ježíše Krista jsem změnila názor na mimomanželský sex. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Nepojmenovala bych to prostituce, ale myslím si, že to není správné. Sex patří do 
manželství. A je v rámci manželství dobrý a užijme si ho. Ale jakýkoliv sex krom s manželem/manželkou je mimo jeho 
koncept daný Stvořitelem. Vím, že většinová (západní) společnost to takhle nevidí. Také jsem to tak dřív neviděla. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    spíš ji lituji. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    myslí si, že to nevadí. Chudák. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Je v "začarovaném" kruhu- těžko z toho ven (peníze, 
pasák, zvyk, strach...) 
baví je to, ale myslím, že těch je menšina 
Neberou to jako něco zlého 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, kvůli němu 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, kvůli němu 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Chtějí se na tom přiživit.  
ziskuchtiví. 
Necitliví. 
Sprostí. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    asi nic 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Myslí si, že to nevadí, ale ve skutečnosti škodí sám 
sobě. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Myslí si, že to nevadí, ale ve skutečnosti škodí sám 
sobě. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, existují 



 

 

27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Plzeňský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vyšší 
odborné 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 27 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je to práce, jako každá jiná - má své výhody i nevýhody, ale nemohl by ji dělat 
každý 3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Psychický 
dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ti, kteří nutně potřebují peníze a nemají jinou možnost nebo ti, které tato 
práce vyloženě baví 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Normální žena jako každá jiná, akorát nemůže mít dlouhodobý vztah 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    To samé co o ženě - úplně normální muž, který nemůže mít 
dlouhodobý vztah 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Mají nedostatek peněz nebo je tato práce  baví 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Pokud se chovají k prostitutkám slušně, 
tak jsou to normální pracující lidé 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Pokud je to tam čisté a příjemné prostředí, tak nic špatného 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ne 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Chybí mu sex nebo si jen chce vyzkoušet něco 
nového....................................... 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Chybí ji sex nebo si jen chce vyzkoušet něco 
nového.................................................. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký 
dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují  
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena 



 

 

Příloha č. 28 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy bez vzdělání ze sociálně slabého prostředí 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    nemůže mít žádnou sebeúctu 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    totéž, co o ženě, která se takto živí 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    z ekonomických 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou vypočítaví, 
arogantní 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? mám negativní 
názor  
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže 
kriminální činnost? ano  
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií? ano  
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? negativní 
názor  
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? není 
normální  
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? Ne, nevyužil/a  
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? 
(Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.) Nevím 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Kraj Vysočina  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s 
maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 29 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodej sexu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    neutrální 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    prostitutky, prostituté a jejich pasáci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ne 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Nic, je to její věc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    NIC JE TO JEHO VĚC 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    protože chce 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic, je to jejich věc 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? kde je poptávka tam je nabídka nevím 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost? nevím  
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií? nevím  
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? Asi má chuť na sex  
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku? asi má chuť na sex  
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? Ne, nevyužil/a 
 26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.) Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Zlínský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    zdravotní sestra 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 30 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    mňam 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    mňam 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ne 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle Vás?    Fyzické 
zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita, mňam 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Andrej Babiš 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ano 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ano 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    sex 
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce?    ano 
10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?    sex 
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš 
důvod.)    Ano, mohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete 
napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené 
sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 
znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    hezká 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    mňam 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    sex 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nevadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    co 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? cže ne 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže 
kriminální činnost? ne hezký 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    hezká 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Ano, 
využil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? 
(Pokud si myslíte, že existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, 
kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neexistují 
27.) Váš věk:    mladší 15 let 
28.) Z jaké části republiky jste?    Královéhradecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    prostitutka 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Muž 



 

 

Příloha č. 31 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální styk s osobami, které za něj platí 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Považuji to za zneužívání žen, které např. jsou v těžké finanční 
situaci; mým ideálem je, aby neexistovala poptávka po ní, protože je to neuctivé k ženám je takto 
používat.  Samozřejmě ještě větším problémem je nucená prostituce a společnost by se měla víc 
věnovat těmhle problémům, které dehumanizují ženy. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Osoby, které jsou nějak zranitelné svojí sociální situací, např. 
z nějakého důvodu velmi chudé. Nebo do toho byly nějak vmanipulovány v souvislosti se sociálními 
skupinami lidí, mezi kterými se pohybovaly. Ale někdy možná i někdo, kdo to vidí jako možnost 
výdělku, i když není v takové nouzi, aby neměl jiné východisko. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a, Vážím si skutečného vztahu a lásky a toto s tím není 
slučitelné. 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji, 
Podle toho, co jsem o tom četla, spíše ano, zřejmě tu jde o velmi intimní kontakty. 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Je mi jí líto; myslím, že jen velmi malá část to dělá, 
protože chce; nepovažuji za správné poskytovat své tělo a intimitu cizím lidem, kterým na vás 
nezáleží. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Něco podobného jako č. 14, i když obecně mužů se 
to týká méně a taky myslím, že jsou méně ohroženi např. násilím a donucováním k nechtěným 
praktikám. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Viz č. 5 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Myslím, že taková 
osoba nemůže mít dobrý charakter. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Nesouhlasím s nimi a nechtěla bych nic mít 
s osobami, co se pohybují v tomto prostředí. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Jsou pro něj zřejmě důležitější 
potřeby těla a pudů než duše, což mi nepřijde správné, myslím, že intimní styky by měly být součástí 
vztahu a ne být samostatným cílem samy o sobě, takže pro tohle nemám pochopení a znechucuje mě 
to. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Podobně jako č. 23 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 



 

 

26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    31 - 40 
28.) Z jaké části republiky jste?    Hlavní město Praha 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?    tester softwaru 
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 32 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodejné ženy na ulici 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    legalizovat, kontrolovat 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    vše výše uvedené 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    zoufalé ženy 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    asi v krajním případě 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    normální ne, ale tolerované 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    že potřebuje pomoc 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    totéž 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    buď nemají jinou možnost, nebo se jim 
nechce pracovat 17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? 
(Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    mlátit klackem 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    využívají lidských pudů k obohacení 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    normální obchod 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    totéž 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    41 - 50 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Hlavní město Praha 29.) Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 33 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    prodávání dívek za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    hnus 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    mladé dívky 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    má své důvody 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    má své důvody 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nějaká životní situace 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    nejhorší 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nevím 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    není uspokojen doma 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    samota 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Moravskoslezský kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    
Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 34 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Prodávání svého těla 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Nemám kladný ani záporný názor, je to volba každého, je mi 
jedno, pokud není propagována na veřejných místech přístupných i dětem atd. Člověk takto pracující 
si ve vhodných podmínkách může vydělat slušné peníze, ale nese sebou riziko pohlavních nemocí. 
Například já bych tuto "práci" vykonávat nemohla, měla bych problém mít něco s člověkem, kterého 
neznám a nechovám k němu žádné city 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Sociální dopad 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Lidé v těžší finanční situaci 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že klesla na úroveň, ze které už se nahoru 
nedostane 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Nemám názor 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Důvodem můże být těžká finanční 
situace, ale i potěšení z práce 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nevím 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Jsou v pořádku, ale vadí mi jejich 
plakáty/billboardy 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální 
činnost?    nevím 22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Tito lidé pro mě ztratí svou úroveň 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Tito lidé pro mě ztrácí úroveň 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Kraj Vysočina 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 35 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Dokud mě to nijak neovlivňuje, nevadí mi. Asi by se ale měla 
legalizovat a opatřit pravidly. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Ženy z nižších sociálních vrstev. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Má slabé morální zásady a velkou odvahu. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Má slabé morální zásady a velkou odvahu. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Málo peněz, nízké vzdělání. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Nic dobrého. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Bál bych se tam už jen vejít. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Zoufalec nebo má až moc peněz. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Zoufalá. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, Riziko chorob, vydírání, okradení a při provalení i odmítání společností. 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Středočeský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Vývojář v IT 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 36 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    sexuální služby za finanční odměnu 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    pokud je to pro někoho vyhovující povolání a pokud je 
provozováno zodpovědně 
(nedochází k přenosu pohlavních chorob) a v souladu se zákony, tak kladný 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    ženy, pro které je to nejlepší či jediná možnost výdělku 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, měla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    když jí to vyhovuje... 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    když mu to vyhovuje... 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    nemají peníze, mají rádi sex 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    že jde o zvláštní 
povolání 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    nic proti nim nemám 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    nevím 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ne 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    že je zoufalý 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    že je zoufalá 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Zlínský kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 37 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    lehké děvy u silnice 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    měla by podléhat kontrole státu - kontrola zdraví prostitutek, 
odvádění daní 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    narkomanky, co potřebují peníze 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, považuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    má nějaký problém 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    nevím 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    finance chybí 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    jsou ještě horší než 
oni, vydělávají na utrpení jiných 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    hlídat více 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    měl by spíše vyhledat psychologa 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    totéž 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    
Pardubický kraj  
29.) Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?    Vysokoškolské 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ano 
32.) Pohlaví?    Žena  



 

 

Příloha č. 38 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Sex za peníze 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Rozhodně ji neschvaluji. Je to neetické a díky prostituci se 
roznáší mnoho pohlavních chorob. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Psychický dopad, Sociální dopad, Pohlavní nemoce 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Převážně ženy s nízkou sociální urovní. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    ne 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, neměla 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Nevím 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Že je bohužel ztracená a měla si vybrat jiný způsob 
obživy (nebo psychiatrickou léčebnu). 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Že je bohužel ztracený a měa si vybrat jiný způsob 
obživy (nebo psychiatrickou léčebnu). 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Nízký příjem a sociální postavení 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Neetické a 
ponižující 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, vadilo, Neetické a 
ponižující 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    Jednoduše to jsou 
hyeny, kteří vydělávají na neštěstí druhých lidí. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    Měli by je zavřít. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální 
činnost?    ano 22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    ano 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    Že klesl hodně hluboko. Jediný 
přirozený prožitek ze sexu, můžete mít jen s osobou, kterou opravdu milujete. 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    Že klesla hodně hluboko. Jediný 
přirozený prožitek ze sexu, můžete mít jen s osobou, kterou opravdu milujete. 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, Psychický dopad, pohlavní choroby 
27.) Váš věk:    21 - 30 
28.) Z jaké části republiky jste?    Olomoucký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Střední s maturitou 
30.) Jaké je Vaše povolání?    Student Vysoké školy 
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Muž  



 

 

Příloha č. 39 
1.) Co si představíte pod termínem prostituce?    Nabízení sexuálních služeb většinou za finanční 
odměnu. 
2.) Jaký je Váš názor na prostituci?    Je tu mezi námi mnohem déle, než jsme si ochotni přiznat. Jde o 
povolání, které pravděpodobně nikdy nevymře - já bych do toho ale nešla, ani z jedné strany. 
3.) Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko?    ano 
4.) Pokud souhlasíte s tím, že prostituce na sebe váže nějaké riziko, jaké riziko na sebe váže podle 
Vás?    Fyzické zdraví, Psychický dopad, Sociální dopad, Kriminalita 
5.) Kdo si myslíte, že se prostitucí živí?    Vzhledově přitažlivé osoby, které už nevěděli, jak jinak si 
přivydělat. Nebo také osoby k tomu donucené. 
6.) Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí?    nevím 
7.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    ne 
8.) Pokud jste využil/a někdy služeb prostituce, co bylo Vaší motivací?     
9.) Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb 
prostituce?    ne 10.) Pokud byste někdy v budoucnosti využila služeb 
prostituce, co bylo Vaší motivací?     
11.) Mohl/a byste se někdy živit prostitucí? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam 
můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nemohl/a 
12.) Měla by být prostituce brána jako normální povolání? (Pokud ano, zaškrtněte ano a vlastní 
odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Jsem rozpolcená - bylo zde vždy, lidé si tím vydělávají. 
Naopak ve většině případů nejde o úplně legální a bezpečnou činnost. 
13.) Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 
proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.) (Pokud ji považuje 
za prostituci, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ne, nepovažuji 
14.) Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí?    Tři možnosti: 
1) Neveděla jak jinak si přivydělat. 
2) Byla k tomu někým přinucena. 
3) Je hloupá, a tak doufám, že se jí to vymstí. 
15.) Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?    Tři možnosti: 
1) Neveděl jak jinak si přivydělat. 
2) Byl k tomu někým přinucen. 
3) Je hloupý, a tak doufám, že se mu to vymstí. 
16.) Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí?    Uvedeno výše. 
17.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Je to jejich život. Ale nechci, aby 
mě do toho tahali. 
18.) Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil? (Pokud ano, 
zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Je to jejich život. Ale nechci, aby 
mě do toho tahali. + Asi bych měla určitý strach o toho člověka. 
19.) Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? (Pasák, kuplíř..)    1) Lidé, co milují 
peníze. 
2) Lidé, co nemají úctu k lidem. 
3) Nechutní úchylové. 
20.) Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby?    
Vedeno lidmi co buď: 1) Milují peníze. 
2) Nemají úctu k lidem. 
3) Jsou nechutní úchylové. 
21.) Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální činnost?    ano 
22.) Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií?    nevím 
23.) Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta?    1) Je delší dobu bez sexuálního 
partnera/rky a masturbace už nestačí. 
2) Je v nespokojeném vztahu. 



 

 

3) Nudí se a nezajímají ho možné důsledky (hlavně ty zdravotní). 
24.) Co si myslíte o ženě, jenž si zaplatí prostituta či prostitutku?    1) Je delší dobu bez sexuálního 
partnera/rky a masturbace už nestačí. 
2) Je v nespokojeném vztahu. 
3) Nudí se a nezajímají ji možné důsledky (hlavně ty zdravotní). 
25.) Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce?    Ne, nevyužil/a 
26.) Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex? (Pokud si myslíte, že 
existuje nějaký dopad, zaškrtněte ano a vlastní odpověď, kam můžete napsat Váš důvod.)    Ano, 
existují, Zdravotní riziko (sex. přenosné choroby), problémy ve vztahu... 
27.) Váš věk:    15 - 20 
28.) Z jaké části republiky jste?    Ústecký kraj 
29.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?    Základní vzdělání 
30.) Jaké je Vaše povolání?     
31.) Jste věřící?    ne 
32.) Pohlaví?    Žena 

  



 

 

 

Klientela 

Příloha č. 2.1 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 20-30  Povolání: kuchař   Věřící: Ne 

Vzdělání: Maturita  Místo, kde žije: Praha  

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Ano, změnil 

z důvody návštěvy Pánského klubu Showpark 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Neutrální: Práce jako každá jiná. Poptávka- nabídka 

Neutrální: Je to jejich věc. 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ano. To by bylo príma XD. říkala by mi veselé storky XD 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Neutrální: Chceš asi peníze. Nu co. Inženýrka už nebudeš 

Neutrální: Je to jeho věc. Máš prachy, co? 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Ano. 15 minut trvá sprcha, 15 minut je na akt. Jedině s kondomem. 

Ne, nevyužil; Spíše ano; Služby bych už nevyužil, vadí mi představa, že za dveřmi pokoje čekají další a dokonce 

slyším jejich hlasy. Hlavně mám milující přítelkyni a sex chutná s láskou úplně jinak; Jeslli bych doporučil, asi 

ano, zábava jako zábava 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Kladník; Dobrý. Snaží se dosáhnout tvého konce. U některých to znamená, že můžský konec-konec zaplacené 

půlhodiny. Nemá důvod na sebe zírat 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Ne; Pasáky nepodporuji. Ty bych mlátil po hlavě tyčí. Dívka se snaží, dívka si vydělá 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 



 

 

Pusa je lepší než ruka 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ne; No vím, u čeho v Holešovicích bydlím. A taky vím, že velkej zadek nemusím 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Ano; Pohlavně přenosné choroby určitě a taky aby dívka našla v sexu ještě uspokojení; Riziko povolání 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Ano; Jasně. Stejně jako kadeřnictví nebo masáž zad. Tady se masíruje rozkrok a mysl 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

Bar, malé kasíno 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

[nezodpověděl otázku] 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Ano, kamarádi 

 

Příloha č. 2.2 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 30-40  Povolání: Řidič  Věřící: x 

Vzdělání: x  Místo, kde žije: Praha 

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Ano, změnil k lepšímu 

Dovůdy: s takou ženou si člověk může pokecat o všem, rádi naslouchají 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Neutrální: můj postoj k temu řemeslu je normální,je to práce jako každá jiná,někdo to dělá pro peníze a někdo,že 

musí,protože je k tomu při nucen 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ano; Tak přátelský vztah s prostitutkou mám a je moc dobrý 



 

 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Neutrální: normální postoj bych měl 

Neutrální: asi taky normální,protože mám bratra,který je gey,takže to nějak neřeším 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Spíše ano; pokud chce někdo společnici na večer,tak proč ne 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Kladný; Velmi příjemný a laskavý 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Ne; jen s prostitutkou 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

samota,nic jiného 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ne; nenechalo,to na mě nic,jsem popřád stejný 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Ano; tak káždá práce má své riziko,tak i tahle 

nikdý nevíš na jakého klienta narázíš,může to být násilník 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Spíše ano; asi by měla 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

hotel a diskotéka 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

[nezodpověděl otázku] 



 

 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

[nezodpověděl otázku] 

  



 

 

Příloha č. 2.3 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 30-40  Povolání: Elektro technik  Věřící: ne 

Vzdělání: Maturita Místo, kde žije: Praha  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Ano, změnil 

Myslel jsem,že to je jak ve filmu,ale není,většinou jsou to normální holky s normálníma problémama,který si 

taky rády popovídají 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Neutrální: Neopovrhuji jima,je to práce...ne jako každá jiná,ale je to snadnější a lepší výdělek než v Lidlu u 

kasy.Ale za ženu bych prostitutku nechtěl. 

Neutrální: Neopovrhuji jima, 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ano; Přátelský vztah určitě ano,s jednou ho i mám.; U přátel by mi to nevadilo,z rodiny nejspíš ano 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Neutrální: Moji kamarádi to dělají,nevadí mi to.;U přátel by mi to nevadilo,z rodiny nejspíš ano 

Spíše negativní: Z rodiny,to nevím,pokud by tak třeba švagr podváděl sestru,to bych neschvaloval. 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Ano,v rámci možností ano. 

Ano, doporučil; Doporučuji to kamarádům.Využívám tuto službu občas opakovaně,žádné závazky,jen sex 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Veselá,povídavá,peníze jsme si vyjasnili na začátku,pohoda 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Ne; Žádný pasák,přímý kontakt 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Bezproblémový sex,příjemně strávený čas bez dalších závazků 



 

 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Myslím,že nezanechalo 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Ano; Tak to určitě 

nikdy nevíte,kdo k vám přijde,ale s tím se počítá,nezaznamenal jsem žádný problém 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Ano,měla 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

U ní doma 

velmi příjemné 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

Masérka,prostitutka.Na internetu,trochu psaní a bylo to. 

Rozdíl - O tom jsem nějak moc neuvažoval,ale neřekl bych 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Z rodiny ne,kamarádi ano 

  



 

 

Příloha č. 2.4 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 30-40  Povolání: OSVČ  Věřící: Ne 

Vzdělání: x  Místo, kde žije: Praha 

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Ne, neumenil (je to prace jako kazda jina .jedine co zmenil je nazor na socialni politiku ze se zeny obvzlast 

svobodne matky musi takhle ponizovat aby vubec meli na zakladni poplatky) 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Obecne dvoji pohled na jedne strane ano aspon se omezi loudeni muzu o sex z druhe strany bych to zakazal neb 

u dost zen to ma nasledne psych trauma; Otazky dost strohe prostituce jako takova je dost velkej problem neb se 

ji v soucasne dobe prizivuje prilis mnoho mladych zen obvzlaste studentek coz v budoucnu jiste sebou prinese i 

sve následky 

Slozitej nektere vedi proc to delaj a umi skoncit kdyz to dosahnou ty ok ale pak ty co nic neumi a jedine timto se 

mohou do urciteho veku zivit tech mi je lito a potom ty slabe co to pohltilo at drogy ci jine a ty to je kapitola 

sama o sobe obecne ale spis opovrzeni 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

ano 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Neutrální: Nijaky je to nakup služby 

Razantni takze by se to nestalo; Vy to spatne vidite jso holky co sukaj a holky co imej mluvit a naslouchat ty 

neroztshnou nohy a vydelaj daleko vic; Razantne coz je o me obecne znamo takze diky tomu je to nerealne 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

To neni jak je profesionalni ale jak sedne u chlapu to neni jak u zen ze se nagelujou a fungujou; Sedne v prumeru 

kazda 10; Je to sazka do loterie 

Nedoporucil neb to stejne ve finale nic neresi je to jen nouzove reseni pretlaku 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

To je hloupa otazka protoze to je na klientovy jak si urci aby se chovala 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  



 

 

 Jak se choval k prostitutce? 

Ne; Pasak je kuplir v dnesni dobe uz to funguje tak ze pasak pouze pronajima prostory a urcuje pravidla chodu a 

holky plati za pronajem mistnosti ci pokoje tudis s nim ani nemuzete prijit do styku; Jako klient nemuzete 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Pretlak 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ne spis me to utvrdilo vvtom ze partneku nelze nahradit 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Tak jiste vsemozne pohlavni a kozni choroby vzhledem k zvysujicimu se poctu cizincu obvzlast ty kozni; 

Psychycke trauma zen co tuto praci vykonavaj 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

rozhodne ne to neni normalni práce 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

Ve všech; Chybi privat v soucastne dobe nejvic zen tam pusobi 

Vetsinou vzorne uklizeno to jsi pasak pronajimatel dost hlida 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

Dneska uz je vse internet to neni tak ze zvolite a domluvite se to se musite zajet podivat jestli foto je skutecne a 

realne coz vetsinou není; Sedne nesedne libi nelibi; Spolecnice chodi jen doprovod; Prostitutku lze vyuzit jako 

doprovod 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Ano; Jo mezi chlapi se to bezne probira 

  



 

 

Příloha č. 2.5 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: muž  Věk: 20-30  Povolání: informační technologie Věřící: ne 

Vzdělání: Maturita  Místo, kde žije: Praha  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Možná trochu pochopení (Nevím jak to zhodnotit. Řekl bych,že leckteré to dělají ze zoufalství protože jim nic 

jiného nezbývá a některé jako dobré přilepšení. Trochu jsem to i začal chápat…) 

Trochu jsem to i začal chápat 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

vždycky to tu bylo a bude. Je to moznost urciteho úniku od reality. 

záleží zda jsou sympatické či nikoliv,ale důvod proč to vlastně dělá neřekla žádná. Jenže pokud s tim jednou 

začala,blbě se přestává - jde o snadno získané peníze pokud klient nechce nějaký extrem 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Přátelský ano, intimní asi ne. V této situaci jsem nikdy nebyl… 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Kdyby si to někdo koupil,no asi bych chtěl zjistit proč a pak o tom chtěl diskutovat - nelíbilo by se mi to. 

Kdyby se tím chtěl někdo živit - to by mi asi vadilo,ale každý si se svým tělem může dělat co  

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Profesionální moc ne,spíš jen zajimava. Některé věci jsem zkusil opakovaně. 

Nedoporučil bych,není komu. S tím se přece nebudu chlubit :) 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Kladný až přátelský, záleželo na typu dívky... Párkrát i chladný a bez zájmu 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Dvakrát jsem viděl zprostředkovatele - jednou náhodně,ani jsme se nezdravili a jednou jsem chtěl aby ho ona 

poslala pryč.; Dvakrát jsem měl možnost vidět i manžela dotyčné,tam nešlo přímo o sex,jen experimentování a 

pak focení 

K ni se chovali nadrizene 

 



 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Získání zkušenosti, vyzkoušení netradiční věci,vzrušení 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ano 

Mám dojem,ze to zanechalo určitý pohled na hodnotu nahoty a lidského těla. Dopad,asi myšlenky,ze si za penize 

lze koupit téměř vše 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Riziko,ze ani jedna strana nevi s kým se reálně setká s zda bude vše tak jak se vzájemně domluvili. Možná může 

být icroziko nějaké nemoci pokud se něco zataji a nedodrží… 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Možná by to nějaké věci usnadnilo, ale asi ne. 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

Venku,v bytě. Venku pocit volnosti, v bytě záleželo na jeho vybaveni a vzledu... od pocitů klidu po určitou 

nervozitu 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

[nezodpověděl otázku] 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Ano 

  



 

 

Příloha č. 2.6 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 20-30  Povolání: Strojvedoucí  Věřící: Ne 

Vzdělání: Maturita  Místo, kde žije: Hodonín  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

tak neodsuzuju ty holky většinou si každý řekne špína ale hodně z nich to udělá aby vystudovaly když nemají 

peníza a pak s tím seknou nebo matky samoživitelky rozhodně nehážu do jednoho pytle a kdyby nebyla 

poptávka není nabídka 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

neodsuzuju ani řemeslo samé ani prostitutky jen by měl každý chránit sám sebe a své zdraví a to by se mělo 

hlídat jinak je to každého volba čím se živí 

neodsuzuju ani prostitutky jen by měl každý chránit sám sebe a své zdraví a to by se mělo hlídat jinak je to 

každého volba čím se živí 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ano, jo mohl dokonce jednu znám je to inteligentní žena 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

pokud bych zjistil že někdo tuto službu využil nepohoršoval bych se anemluvil bych o tom 

tak stejně profesně ne ale u manželky nebo dcery například to bych nechtěl ale pokud bych měl dceru která by i 

tak se tím chtěla živit neodvrhl bych ji kvůli tomu - neutral//sn 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

využil jsem víckráta v několika případech se mě služba líbila¨ 

kamarádovi bych doporučil lepší je ukájet své touhy s prostitutko než napřiklad obtěžovat někoho kdo o to 

nestojí ... 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

chovala se přátelsky a mile 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

pouze s prostitutkou spíš jsem vyhledával holky co se občas nabídnou samy jak profesionálky z klubu či privátu 



 

 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

motivace no do 20 jsem byl panic pak jsem měl jednu krátko známost moc jsem chtěl už sex a pak nebyla 

příležitost pak jsem byl na montáži a chlapi mě zatáhli do klubu a zaplatili mě společnici a po nějaké době jsem 

si našel na netu holku do auta a udělal to několirát prostě potřeba a nebylo s kým; a jak jednou zbouráš morální 

zábranu nebrání ti nic to zopakovat 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

podle mě žádný 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

ano váže nemoci ale pokud zodpovědnost a používá s eochrana tak minimum 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

asi ano zakázat to nejde tak tomu dát asi pravidla; spíš měla 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

doma, auto či hotel 

docela normálně ložnice jak každá jiná čisto 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

byla to holka z internetu ne profesionálka co to dělá jen občas a pro menší riziko jsem si ji zvolil; nevím to se 

nedá říct každá co jde za peníze se dá nazvat prostitutkou 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

kamarád 

  



 

 

Příloha č. 2.7 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 20-30  Povolání: x  Věřící: Ne 

Vzdělání: x  Místo, kde žije: Praha  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Ne 

Ne nezmenil prostituce je neco jineho než spolecnice ta si muze rict jestli chce sex nebo ne zatp; Zato prostitutka 

vi ze bude sex za prachy 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Odpro do prostitutky bych nesel jelikoz nemate zadny dukaz ze nemá nejakoh nemoc a bih vi co 

Tak jako spolecni ce neno nic špatného pak zalezi na ni co bude a nebude dal 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ano ale jen to bez sexu 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Je to jejich boj a rozhodnutí 

Špatný jelikož by to bylo i moje jmeno pod kterym by vystupoval/a 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Ano 

Ano.využil jelikoz to bylo supr a vyberu si podle sebe jakou chci spolecnici 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Dobry bavili jsme se tancovali a nakonec skončili u me a meli sex 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Jen se společníci 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Jen tak zkusit si to a je to stejne drahy jako pozvat holku do kina koupit ji ruze ale aspon vim ze kdyz budu chtit 

tak.mi da 

 



 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ne 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Spíše ne; Ze spolecnice asi ne 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Prostituce ne; Ano spolecnoce kdyz nechce zak dela jen společnost treba nejakymu manazeroj 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

Podnik 

Supr vybral jsem si spplecnici a jaknjsem.psal pobavili.jsme se spolu . A az zkonci ten tes tak co potom 

pokecame ? 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

spolčnice 

Protoze jsem to chtel zkusit co vse udela .. 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Ano kamaradi co tam se mnou byli 

Příloha č. 2.8 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 30-40  Povolání: Svářeč  Věřící: Ne 

Vzdělání: x  Místo, kde žije: Zlínský kraj 

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Nezmenil, 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

moc kladny 

je to prace a chce to hodne,hodne driny,obdivuji je,opravdu,obdivuju 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ano,mohl,mam jich několik 

 



 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Je to normalni a lidske 

Tolerantni,nikoho neodsuzuju.... 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Ano,byla na urovni 

Ano; Vyuzil bych ji znova.... 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Profesionalni a moc mily 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Jen s prostitutkou,mluvil jsem jen SNI 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

byl jsem sam a POTREBOVAL JSEM SEX 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ano - pozitivní,nezanechalo,kdyztak prijemny 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Kdyz se chrani,ne 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

V dnesni dobe asi uz ano 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

Privát 

byl moc utulny a sexy 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

Spolecnice,vetsi bezpeci a vic sex, 



 

 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Ne 

  



 

 

Příloha č. 2.9 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 40-50  Povolání: Řidič  Věřící: Ne 

Vzdělání: Vyučen Místo, kde žije: Brno  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

nezmenil 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

vzdy jsem povazoval prostitutk za potrebne 

je dulezita a uzasna; vazim si jich 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

ano i milenecky 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

chapal bych to 

chapal bych to 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

jak kdy 

doporucil treba panicum 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

jak kterej nastevuju pravidelne 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

ne jen s prostitutkou 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

toua mit sex s mladsimy zenamy 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 



 

 

Ano 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

jen pozitivni 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Ano 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

urcite riziko ano prenosne nemoce 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

schuzku u ni 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

jen společnice - jen sex; rozdíl - zadny 

  



 

 

Příloha č. 2.10 

Rozhovor: diskuze na chatu 

Pohlaví: Muž  Věk: 30-40  Povolání: x   Věřící: x 

Vzdělání: x  Místo, kde žije: Rakovník 

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

nezměnil, 

ne nadarmo je tato činnost popisovaná jako nejstarší řemeslo 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

je to věcí čistě jen sexu za úplatu; holka je příjemná, milá... ale vše jen pro potěšení zákazníka; 

k ženám postoj lehce opovrhující 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

samozřejmě 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

jednorázová činnost, kterou je například SEX na 1 noc za peníze, přece nemá naprosto žádný vliv na to, abych si 

nějak měnil svoje mínění o někom ze svého okolí 

to už je horší; netěšila by mě tato skutečnost 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

nevim kde je pomyslná hranice profesionality vykonávání pohlavního styku 

Ano, doporučil; klidně bych znova využil ; i doporučil a komu ? přece komukoliv 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

chování prostitutky ? překvapivě milé 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

žádnej zprostředkovatel jako v americkym filmu; holky jsou dneska na privátech, či jednotlivých pokojích. na 

recepci si jednoduše vybereš požadovanou službu za příslušnou cenu; ale žádnej nasranej pasák s bouchačkou 

fakt ne 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

chtíč 



 

 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ano 

peněženka byla o něco lehčí 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

pro zákazníky : možnost pohlavní choroby; pro prostitutky asi možnost napadení a surovosti ze strany mužů 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

na místě, kde bude možné prokázat totožnost osoby; a zdravotní stav; normálně by se z toho měly platit daně 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

soukromý byt 

nevzpomínám 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

v těchto dvou pojmech nerozeznávám významový rozdíl; i prostitutka s tebou může zajít na drink 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

ano 

  



 

 

Příloha č. 2.11 

Rozhovor: osobně 

Pohlaví: Žena  Věk: 36 Povolání: x  Věřící: Ne 

Vzdělání: Vysokoškolské Místo, kde žije: Praha 

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Celkový pohled na prostituci? Mám zkušenosti pouze s částí mířenou na ženy. Takže ne. 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Pakliže jde o dobrovolnou prostituci, tak kladný, bez ohledu na pohlaví. V opačném případě silně negativní. Jsou 

pro mě poskytovatelé služby, jako když jdu k masérovi, takže neutrální v obecném smyslu a pak záleží na 

konkrétním muži a jeho chování. 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Přátelský ano. 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Proč ne, pokud je na to psychicky vyzrálý a zodpovědný, nevidím v tom problém. Kdyby se někdo tím živil? 

Tam je to těžší. Ne, že bych to odsuzovala, ale klient je na tom vždycky líp než ten, co sexuálně uspokojuje. 

Klient je ve větším bezpečí a ani společnost to tolik neodsuzuje, to platí ještě více, když jste muž. Nebyla bych 

nadšená a pro, ale smířila bych se s tím. 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Ano, rozhodně. To co vyhledávám já, bych mohla doporučit jen ženským, ale kamarádkám bych to doporučila, 

kdybych nabyla dojmu, že mají zájem či potřebu. Ano, využila jsem v minulosti opakovaně a plánuji i 

v budoucnosti. 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

To záleží. Celkově můžu říct profesionální. Ale mezi českými a zahraničními gigoly je rozdíl. Ti čeští 

profesionální gigolové, jak bych to řekla, jsou stereotypně ovlivnění. Víte, když si zaplatím gigola a řeknu, co 

přesně chci a jak to chci, a tím myslím jen sex, tak je na nich poznat překvapení, i když většinou pozitivní, ale 

setkala jsem se i s ne tolik nadšeným překvapením. Stejně je to svým způsobem obtěžující, že furt i gigolo čeká, 

že si budete chtít jen povídat. Tohle se mi v zahraničí nikdy nestalo. Třeba to negativní, jeden měl furt potřebu se 

ujišťovat se, zda si nechci nejprve popovídat, projít se, udělat masáž… Možná mu šlo jen o peníze, ale myslím, 

že to hlavně nečekal. 

 



 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Jen s ním. 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Sex 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Ne 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

U té mužské, heterosexuální? Minimální, ale vždy je možnost pohlavní choroby, když jste promiskuitní. 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Ano, mnohé by bylo jednoduší. 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

U mě doma, hotely. 

  

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

Gigolo, společník, nevím, jaký je v tom rozdíl, ale prostitut se používá pro homosexuální klienty asi. 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Z rodiny ne, blízké kamarádky ano. 

  



 

 

Příloha č. 2.12 

Rozhovor: e-mailovou korespondencí  

Pohlaví: Žena  Věk: 47 Povolání: x   Věřící: Ne 

Vzdělání: Maturita Místo, kde žije: Praha  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Asi spíše ne. 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

Na prostituci takovou? Asi to toleruji. Nejde o to, že by mi to přímo vadilo, jedná se spíše o všechny ty rizika a 

pak také to není něco na úrovni. Je to takové podřadné, ne ta práce ale to jak to lidi vnímají. Proto k tomu 

nemůžu mít kladný vztah, ale chápu to, takže můj názor je asi tolerantní. Na jednu stranu je obdivuji na stranu 

druhou mám z nich takový zvláštní pocit, neumím to vysvětlit. 

 

3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

Ne na veřejnosti, ale jinak ano. 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Z kamarádek by mi to nevadilo, kdyby si objednali mužskou společnost. U dětí by se mi to moc nelíbilo, přeci 

jen jsou to mé děti. Ale to druhé ne. Moc nebezpečné a společensky neúnosné, je to pokrytecké a hloupé ale 

zatím to tak je. 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

Ano, přišla mi profesionální. Diskrétně ano. Ano, využila znovu. 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

Velmi příjemný a milý. To co jsem chtěla a potřebovala. 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

Pouze se společníkem 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Nenaplňující manželství 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 



 

 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Na testech jsem nikdy nebyla, jestli myslíte tohle, stejně s manželem nespím. Ale myslím, že ne. 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

U té mužské, heterosexuální? Minimální, ale vždy je možnost pohlavní choroby, když jste promiskuitní 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

Myslím, že ne u mužské. Jinak určitě. 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

Nevím, možná až to nebude pro lidi tolik negativní a bude to bezpečný, tak pak asi ano, teď asi ne. 

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

Společník, to je více na úrovni a nejde tam jen o styk. 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

Ne 

  



 

 

Zprostředkovatel  

Příloha č. 4.1 

Rozhovor: osobně 

Rozhovor s manažerem nočního podniku v Praze: 

„U nás si slečny pronajímají pokoje a slečny s námi podepisují ne smlouvu, ale prohlášení, že ty slečny si ten pokoj 

pronajímají za účelem eroticko-taneční produkce, která vylučuje vlastně pohlavní styk. (…) Zákazník jde čerpat 

show a slečny jsou umělkyně…“ 

 

Myslíte si, že má prostituce nějaký dopad na lidi, kteří se jí živí? 

„Já na to nedokážu koukat jen z pohledu mé práce, ale i z pohledu někoho, kdo se tím dříve zabýval. První, co mě 

napadá, že otázka je strašně špatná. Samozřejmě, že má, stejně jako jiná práce, dopad na to, co děláme. To, že lidé 

dělají jakoukoliv činnost, má dopad na ně. Ano má, jako jakákoliv jiná práce. Jakákoliv práce má pozitivní i 

negativní dopad na člověka. Ta práce má samozřejmě svá rizika, stejně tak má své velké výhody. Stejně jako 

jakákoliv jiná práce se pro některé lidi hodí víc, pro některé lidi míň, ne pro každého je určitě ta práce vhodná a 

samozřejmě ji dělají i lidi, pro které ta práce vhodná není.“ 

 

Pokud to budeme brát podle druhu prostituce, třeba silniční? 

„Zase já nevím, co si představíte pod slovem dopad. Opět oboje, výhody i nevýhody. Nemůžu mluvit za ulici, 

nemám s ní tolik zkušenost. Je tady spousta holek, co tu zkušenost mají, takže mám tu zkušenost 

zprostředkovanou. To, že asi mají nějakou negativní zkušenost, s tou třeba pouliční prostitucí, tak je možný, že 

díky tomu jsou tady. Ale nedokážu říct. Ano, jako, v té práci se dají vydělat velký peníze a žádný zaměstnání, kde 

člověk vydělává tak vysoké peníze, není bez rizika. Když někdo vydělává tak velký peníze a má tak velkou 

svobodu, kterou mu ta práce nabízí, tak jasně, že ta práce bude mít nějakou tu náročnou stránku.“ 

 

Myslíte, že je nějaký dopad na lidi, kteří si za sex zaplatí, at už pozitivní či negativní? 

„Kdybych si myslel, že ta práce nepřináší nic pozitivního, tak bych ji nedělal. Osobně si myslím, že ta práce 

samotná, že na ní není nic špatného, a to co je na ní problém je pohled té společnosti, která je jakoby pokrytecká, 

která ji vnímá jako to špatné. Problém společnosti není ta prostituce, ale obecně ten přístup k sexualitě. Sexualitu 

považujeme za něco strašně niterního a důležitého, vlastně přeháníme ten význam sexuality a nedokážeme se na 

ni dívat jako na jakoukoliv jinou lidskou činnost, protože ona je jakoukoliv jinou lidskou činností a bez ohledu na 

to jestli to má nějakou biologickou pudovost nebo něco takového. Stejně tak to můžu srovnat s gastronomií, třeba 

jídlo, to má také nějakou biologickou potřebu, ale v gastronomii je z toho vlastně kulinářství a zážitky s tím 

spojené, tím vlastně na tom není nic přirozeného. Udělali jsme z toho zábavu. A stejně tak to může být i u té 

sexuality. Stále ji vnímáme jako něco, co patří do vztahu, co je spojené s city, já si to nemyslím. Myslím, že 

používání té sexuality může být velmi odlišené a také je velmi odlišené, v různých kulturách, třeba i u nás. Lidé 

používají sexualitu k různým účelům. Lidé, ti, co přichází čerpat nějaký sexuální zážitek do těchto podniků a k 

nám, tak ta jejich motivace může být různá. Velmi málo je to dnes nějaká substituční náhrada, že člověk je 

neschopný si obstarat sexuální zážitek jinde tak musí chodit do těchto podniků, to si myslím, že je minimální a 

tyhle lidi jsou spíše zákazníci jiných druhů prostituce. Sem chodí lidi zažít něco, co normálně nezažijí, třeba lidé, 

co nechtějí se svojí partnerkou sdílet určité zážitky, např. sadomaso. V případě nesouladu v sexualitě, nebo prostě 

hledání nových zážitků. Splnit si svoji nějakou sexuální představu. Já bych to možná nazval zážitková sexualita. 



 

 

Já třeba moc nevidím rozdíl mezi prostitucí a seznamkami, kde nabízejí různé sexuální zážitky, jen to vlastně dělají 

zadarmo. Sexualita je oblast jako jakákoliv jiná lidská činnost a jako jakákoliv jiná lidská činnost je zpeněžitelná.“ 

  

Co vy sám si myslíte o prostituci, prostitutkách, prostitutech? 

„Vy se mě vlastně ptáte na názor na prostitutky, ale to je obrovská skupina lidí. Já, když jsem tady začal pracovat, 

tak pro mě bylo obrovské překvapení, kdo tady všechno může pracovat. Já tady třeba potkal doktorandku, vedle 

holky, co se ani neumí odepsat. Vedle mámu od dětí, vedle studentky, vedle učitelky z mateřské školky a tak dál. 

Zase, kdybych si o nich myslel něco špatného, tak bych tady nemohl pracovat. Já mám k nim velký respekt, a 

k jejich práci. Takže těžko můžu takhle říct názor. Myslím si, že jsou to lidi, jako každý jiný a jsem přesvědčený, 

že 99 % z nich, kdybyste se setkala s těmito lidmi nebo s těmito holkami někde v civilu, tak byste absolutně neměla 

potuchy, že dělá tuhle práci, a ty holky vypadají a chovají se úplne jinak než když jsou tady. Je tady plno holek, 

co vedou dvojí život. Což si myslím, že je určité riziko nebo náročnost, která je s tím spojena, a to je to, co jim 

jakoby působí tu největší přítěž… On jako není problém to, co se děje na pokojích, nebo ta samotná práce z 90 %, 

většina holek je v pohodě. Mnoho lidí a těch odborníku, se kterými mluvíte, který se s prostitutkami pořádně 

nesetkali. To mě třeba jako občas štve, že se vyjadřují sexuologové a psychologové, kteří se s tím nikdy nedostali 

do kontaktu a říkají, že tam vlastně není nikdo, koho by to bavilo. Tady je plno holek, které ta práce vlastně i baví, 

spojí příjemné s užitečným. Baví je to, můžou si vybírat zákazníky. Aby někdo tohle mohl dělat, tak to vyžaduje, 

aby byl emotivní, naladěný na toho zákazníka. Poznal, co se mu líbí, co se mu nelíbí. “  

 

 

Kdo a proč se živí prostitucí? 

„Je to napříč povoláními. Motivace jsou samozřejmě různý. Většina holek, zvlášť těch cizinek, tak to dělají kvůli 

svobodě. Nemají žádného šéfa, který jim říká kdy má chodit do práce. Vydělávám si peníze pro sebe, ne na někoho 

jiného, není tady nikdo, kdo by mě buzeroval, poskytuje mi ta práce ohromnou svobodu. Samozřejmě do určité 

míry, třeba tady v tomto podniku jsem tady šéfem já, ale já nikomu neurčuji, kdy má chodit do práce, nebo jak má 

pracovat. Udělají si rezervaci a můžou přijít, nebo nepřijít, když se rozhodnou.  

Máme rezervační systém, který je poměrně transparentní systém, slečny si vlastně dělají rezervace 

v pronajímání těch pokojů, když se rozhodne, že nechce, tak si zavolá, že nepřijde, ona ani nemusí volat. Když si 

to chtějí pronajmout jednou za rok, tak si ho pronajmou jednou za rok, když každý týden… to je vlastně o té 

svobodě. Jsou holky, co mají nějaký velký životní sen, třeba cizinky, že chtějí hotel, restauraci či pizzerii, a spoustu 

z nich se to podaří, já mám spoustu kamarádek mezi nimi, co dneska už v tomto byznysu nejsou a otevřely si 

vlastní podnik. A jdou si zatím snem a pak jsou tady holky, co ji dělají, protože nic jiného dělat nechtějí, protože 

jsou líné, protože si myslí, že ta práce je jakoby někdy jednoduchá, a ono je jakoby jednoduchá, když si nechtějí 

vydělat moc peněz, když nejsou moc ambiciózní. Je to hrozně rozdílný, je tady hodně inteligentních holek, co to 

mají v hlavě spořádaný, a je tady plno holek, co vydělávají hodně peněz, jsou krásný, ale nemají moc vzdělání a 

chovají se jako primadony, a podle toho to taky vypadá. Je to velký kontrast, pak jsou tu matky od rodin, který 

živí rodinu, či jsou zvyklé na nějaký standart, nebo samoživitelky. Je tady holka, co studuje ve Francii a vydělává 

si tady na to. Proto jsem tak vyháklý, když vidím sexuology, když jediný, co dělali, je výzkum, kde seberou nějaké 

pouliční prostitutky, promluví s nimi a nedozví se nic. Já tady pracuji pět let a hrozně dlouho trvá, než se podaří 

získat tu důvěru, než vám ty lidi něco řeknou. Výzkumy, co jsem znal o prostituci, tak byly strašně zatížený tím, 

že byly hrozně povrchní, že ty lidi těm výzkumníkům vlastně nic neřekli. Nepřiznají vám, že se jim ta práce líbí, 



 

 

že zažívají častokrát orgasmus, že je to vlastně příjemný, vám jako výzkumníkům, sexuologům to neřeknou, ale 

když se s nimi znáte jako kamarád a máte k sobě blízko, tak se pak tyhle věci dozvíte.  

Pokud jako budete chtít, tak najdete nějaké negativní dopady, to je to, že se ti lidé snaží hledat ty negativní 

dopady. Negativní sociální dopad je subjektivně zatížený pojem, protože jestli tam patří např. to, že se ta holka 

nevdá, tak já to nevnímám jako něco negativního, že se rozhodne dobrovolně nemít děti, rodinu, já nevnímám jako 

negativní dopad. A to, že se ty holky rozhodnou používat své tělo, tak jak samy chtějí, tak to vnímám jako pozitivní, 

bez ohledu, že tím bourají nějaké společenské bariéry a dělají něco, co můžete z pohledu sociální vědy nazvat 

sociální patologií.“ 

 

Myslíte, že ta práce nějak tu dívky poškozuje do budoucna? 

„Za první nedokážu říct, co je to poškození. Je třeba těžké z toho byznysu odejít, z jakékoliv práce, kde vyděláváte 

takovéto peníze, je těžké odejít. Držíte se tam, dokud to jde a kariéru končí, až když na to nemá. Jsou tu holky, co 

běžně mluví 5 jazyky, mají vysoké školy. Ženy, co tu jsou v 50 a jsou třeba ty nejúspěšnější.  

Je těžké odejít z té práce. Často se vrací, neboť zjistí, že nemá ty peníze v jiném zaměstnání a hodně jim 

vyhovuje ta svoboda. Takže z tohohle pohledu je těžké odejít, ale že by ty holky byly odepsaný, to si nemyslím. 

Pokud se to děje, tak to má často jiný důvody. Díky tomu, že se ta práce často pohybuje na hraně, tak to nedovoluje 

jakoby osvojit si základní věci – finanční gramotnosti. Ty holky ten zákon zatím nenutí si třeba platit sociální, 

daně, aby měly bankovní účty, hypotéku, aby vlastně dělaly běžné věci, co dělá normální člověk, ale ten systém 

je k tomu nenutí, protože je to v šedé zóně eminence. Mají peníze v hotovosti, bojí se zakládat účty, aby na ně 

nepřišla finanční policie… To spíše vede k tomu, že si během své kariéry neosvojí tyhle návyky a tohle je spíše 

poškozuje než to, že spí s někým za peníze. A také to, že na ně společnost nahlíží, tak jak nahlíží, že se musí 

skrývat a vést dvojí život, dvojí morálku, že musí podvádět a lhát, protože by je společnost odsoudila. Tak tohle 

vede k nějaké újmě. Na tomhle s těmi holkami pracuji, na té psychologické stránce, aby přestaly řešit, co si myslí 

okolí a byly sebevědomější.  

Ta ilegalita plodí to špatný a ne ta samotná práce. To, že se bojí, že se to dozví rodiče, že se bojí, že jim 

zavřou přítele, protože mu koupila auto, že ho budou podezřívat z kuplířství. 

Určitě je tu stigma, které se s nimi může nést i dál a samozřejmě to na ně někdy, někdo může vytáhnout. Jsou 

vydíratelný a je otázka, jak se s tím srovnají. Znám případy úspěšných žen, co odešly, vydělaly si peníze, a jsou 

dneska úspěšný, ale mohlo by jich třeba být víc. Společnost jim ale hází klacky pod nohy, tím jak je právě nutí žít 

v určitém stínu legality. Tohle je jako to negativní, ta šedá zóna, která nutí ty lidi pohybovat se na hraně.“ 

 

Jak na prostituci hledí společnost? 

„Hodně pokrytecky. Ta monogamie se ukazuje, že je taková nepřirozená, neudržitelná a tak lidi dělají spoustu 

věcí, který dělají a zároveň prostituci odsuzují. To považuji jako za pokrytecké.“ 

 

Myslíte, že se uvolňuje postoj společnosti k prostituci? 

„Dá se říci, že se rozvolňuje, ale furt je tam taková ta schizofrenie jak si nevíme rady s tou sexualitou. Celá historie 

naznačuje, jak jsme si nejistí se sexualitou, že se musíme držet nějakých pravidel, že ji nedokážeme brát jako 

nějakou uměleckou činnost. Ano, posouvá, ale strašně pomalu, velkou roli hraje ta zákonnost, ve chvíli kdy je 

prostituce zlegalizována, tak ten postoj společnosti je jiný, neříkám, že je úplně ideální, ale je tam výrazně víc 

tolerance.“  



 

 

 

Myslíte, že existuje rozdílný pohled společnosti na mužského zákazníka a ženského zákazníka prostituce? 

„Určitě je tam dvojí metr. Bohužel, to co si může dovolit muž, tak si nemůže dovolit žena. V tomhle je to tvrdý, 

holka je vlastně kurva a kluk je gigolo a společník a je vnímám hrozně dobře, že na to má. Pokud to není prostitut 

pro muže, tak pokud je to gigolo, tak na chlapa ta společnost kouká rozhodně pozitivněji. Považuji strašně 

diskriminační, že někdo říká ženám, jak můžou se svým tělem zacházet. Přijde mi paradoxní, že by muži měli 

ženám říkat, jestli se tím můžou živit či ne?“ 

 

Kdo jsou klienti prostituce? 

„Tak úplně stejně jako tohle, potkáte tady třeba studenta, profesora, tatínka od rodiny. Vnímám to jako něco 

pozitivního, že ti lidé dokáží experimentovat s těmi zážitky, že k té sexualitě přistupují jako k něčemu hravému. 

Někdo rád chodí do divadla, někdo rád experimentuje. Lidi, co mají nějakou tu fantazii, vyzkoušet si to.“ 

 

Je zde nějaký rozdíl v mužské a ženské klientele? 

„Asi jo, asi to společnost vnímá tak, že je vlastně zoufalá. Sem chodí i některé ženy jako klientela, třeba 

v doprovodu muže na trojku, či se dívat. Někteří cizinci jsou třeba zklamaní, že tady nemáme mužskou nabídku. 

Kluk by se asi neuživil, kdyby tady byl jen pro holky, asi by musel být otevřený i pro chlapy. Myslím, že když o 

to má žena zájem, tak si to vyřeší diskrétnější cestou, právě kvůli tomu dvojímu metru. Když bude žena načapaná 

v takovémto klubu, tak to bude asi horší než u muže…“ 

 

Jaká atmosféra panuje mezi klienty a slečnami? 

„Někdy i agresivní, stávají se, ale dá se to ovlivňovat. Ten klub tomu může jít hodně naproti tomu, jak se tu lidi 

chovají. My se snažíme mít tady lidi, co umí komunikovat, máme tu lidi, co mají školení pro mimořádné situace 

a snažíme se to zvládat jinou cestou, a díky tomu se nám tu tyhle věci nedějí, nějaké násilí jen minimálně.  

Sednou si tady na bar a normálně se baví, pak se domluví, že spolu půjdou strávit na pokoj, anebo taky 

ne. Sem se i někteří vracejí. Jiné je to v naší další pobočce.  Holky tam stojí ve dveřích a je to celé rychlejší, není 

prostoj pro větší komunikaci, povídání si. Každé slečně vyhovuje něco jiného, ale více je náročnější mít celou noc 

jednoho klienta, kterému se musíte věnovat celou noc, oproti druhé pobočce, kde má holka 10, 20 klientů za noc, 

ale nemusí se jim věnovat, není to tolik psychicky náročný, je to takové „šup šup“. S klientem na celou noc se mu 

musí pořádně věnovat.“ 

Jaká atmosféra panuje mezi dívkami a vámi, popř. dalšími zaměstnanci podniku?  

„Snažíme se o přátelské vztahy, snažíme se o vytvoření místa, kam se vracejí rády. Jistá rivalita mezi dívkami je, 

ale myslím, že dneska už pochopily, že je lepší spolupracovat. Kdyby tady byla dívka, co tady škodí, ničí kolektiv, 

tak by asi skončila. Proto jsou tady ty holky, i když nejsou klienti, přijdou strávit příjemný večer.“ 

 

Jak se slečny sebe nazývají? 

„Říkáme jim tady „umělkyně“. Hodně záleží od koho, když já přijdu a řeknu, ty kurvo, tak to vnímá v pohodě, 

protože jsme „její“, ale jinak asi nemají nějaký specifický, že by tomu dávaly jméno.“ 

 



 

 

Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají 

proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, 

seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.)  

„Prostituce je to určitě. Jak mluvím o těch pozitivních, vnímám to poměrně pozitivně, je to další rozměr toho, o 

čem jsme se bavili na začátku. Ty holky některé říkají, že jim to dává větší smysl.“ 

 

Měla by být prostituce brána jako normální povolání, být legalizovaná? 

„Samozřejmě, nelze popřít, že v této práci je spousta negativních věcí, že se může stát spousta nepříjemných věcí, 

včetně obchodu s lidmi atd., a ten stát nemá možnost to kontrolovat, protože to vlastně „neexistuje“. Nemůže 

kontrolovat privát, protože to oficiálně neexistuje, nemůže se vyžadovat nějaká hygiena… Kdyby byla prostituce 

legalizovaná, tak ten stát zároveň určuje, za jakých podmínek ta prostituce může být. Tohle všechno může stát 

vyžadovat až ve chvíli, kdy to zlegalizuje. Pracovním podmínkám by daleko více pomohlo, než neziskové 

organizace, které jsou potřeba, ale zejména pro tu pouliční prostituci, kdyby odpadnul konkurenční boj mezi těmi 

kluby. Ve chvíli, kdy kluby tak jako my, tak jak je to třeba v Německu, budou o ty dívky soupeřit tím, že jim 

budou nabízet podmínky, a ne že těm holkám budou třeba zakazovat chodit do jiných klubů… a pak platí třeba 

pokuty, nechci říct, že dochází k otročení, ale třeba vydírání. A to je daný tím že to stát nemůže kontrolovat. My 

k nim přistupujeme jako k zákaznicím. Jsou pro nás primární zákazníci, sekundární zákazníci, jsou klienti, kteří 

sem přicházejí, a tak k nim přistupujeme, snažíme se jim zajistit co největší pohodlí. Na každém pokoji je alarm, 

jsou tady lidi, co jim zajistí marketing, kadeřníky, na cokoliv si vzpomenou, to dostanou, ale mnoho dívek na to 

nedosáhne. Je to poměrně výběrová záležitost. Holky, co tady jsou, tak jsou poměrně ty šťastnější. Spoustu jich 

odmítáme i s vědomím, že skončí na té ulici, kde je to nebezpečnější.“ 

 

Co hraje roli při vybírání slečen k Vám do podniku? 

„Komunikační schopnosti, angličtina je klíčová, aby se se mnou byla schopná domluvit i bez překladatele. Když 

nemluví ani na té základní rovině, tak bohužel. V průběhu několika dnů se ukáže, jestli dokáže odbourat ten stud, 

to už záleží na nich. Ten podnik je založen na tom, že se vlastně sám vyselektuje. Když nebude vydělávat, tak sem 

nebude chodit, neboť nebude mít na pronájem. Já je přijmu, když si myslím, že na to má komunikačně, vzhledově 

– i ty, do kterých byste to neřekli, jsou třeba mnohem úspěšnější, třeba je velmi příjemná na ty lidi, ale nemůže 

být úplně škaredá.  

Nerozhoduji, kolik vydělá, to mně je jedno, mně platí jen ten pronájem. Máme přijatý ze zahraničních 

klubů… Prostě platí pronájem a já neparazituji na jejím úspěchu, to, co vydělá, to už je na ní.“ 

 

Vadilo by Vám, kdy Vaši práci dělal někdo z rodiny? 

Vadilo by Vám, kdyby někdo z Vaší rodiny se živil prostitucí nebo byl klientem? 

„Kdyby se tím živila moje máma či setra, tak bych dneska dokázal říct, že bych byl pyšný. Obecně mám rád lidi, 

co překonávají konvence.“ 

 

Proč jste se rozhodl pro tuto profesi? 

„Protože jsem se tím zabýval a měl tenhle pohled, který dnes tady říkám; samozřejmě některé věci nevidím už tak 

idealisticky a naivně, jak třeba vyznívají.  



 

 

Třeba partner holky, který si od ní bere peníze, myslel jsem si, že tohle je typický pasák, ale ono to tak 

není, nebo je to daleko složitější. V minimálně případů jsem se dostal k tomu, že by docházelo k násilí či vydírání, 

většinou je to přes city.“ 

  



 

 

Odborníci 

Příloha č. 5.1 

Rozhovor: osobně 

MUDr. Ondřej Trojan, FECSM – psychiatr, sexuolog 

Vedoucí lékařského oddělení TH kliniky. Je členem pro sexuální medicínu v Evropské společnosti, České 

neuropsychiatrické společnosti a Slovenské sexuologické společnosti. Působí i jako soudní znalec. Specializuje se 

na terapii sexuálních poruch, psychoterapii sexuálních deviací, párovou sexuální terapii a další. (Anonym, 2017) 

 

1. Myslíte si, že má prostituce nějaký dopad na lidi, kteří se jí živí? 

Pokud ano, jaký dopad? 

„Je to náročné povolání a jako každé náročné povolání může mít dopadů spoustu. Nejde o to, jestli je to hlavní 

zdroj příjmů a je na tom ta žena závislá nebo třeba muž, pochopitelně to je stejný, anebo jestli je to příležitostná 

praxe, jestli je k tomu donucená, což je samozřejmě mnohem náročnější a s většími šrámy na duši, než když to 

dělá sama, a když to třeba dělaná nějaká studentka při studium jenom, aby si přilepšila. Pokud zůstane zdravá po 

té tělesné stránce, tak to nemusí mít naprosto žádný. Takže ta škála je od nula po velké.“              

Liší se tento dopad u pohlaví? 

„To si nejsem jist. To by bylo dobrý téma, pro nějaký průzkum.“ 

 

 

2. Myslíte, že má nějaký dopad na lidi, kteří si za sex zaplatí?.“            

  Pokud ano, jaký dopad? 

            Liší se tento dopad u pohlaví? 

„Když se k tomu rozhodnou dobrovolně tak na nejvýš můžou být nespokojení 

 

3. Co vy sám osobně si myslíte o prostituci, prostitutkách a prostitutech? 

„V rámci společnosti jako nedoceněná“ 

 

4. Kdo a proč, podle Vás, se prostitucí živí? 

„No buď ženy nebo muži, někdy i děti“ 

 

5. Kdo jsou klienti a proč tyto služby vyhledávají? 

„Ty vycházejí z běžné populace. Já myslím, že by to byl úplně normální vzorek, který by se rovnal 

reprezentativnímu vzorku naší populace, co do vzdělání a věku. Samozřejmě budou asi převažovat lidé středního 

věku, nebude tolik zastoupeno těch mladých, dospívajících a mladých dospělých a velmi starých, kteří zas mají 

zdravotní potíže a mají jiné starosti.“ 

 

6. Jaký postoj, podle Vás, zastává společnost k prostituci a proč tomu tak je? 

     Myslíte, že se uvolňuje postoj veřejnosti k prostituci? 

     Kdo, podle Vás, zastává nejvíce tolerantní postoj, a kdo naopak shledává prostituci  

     nejvíce netolerantně? 



 

 

„To nevím, jaký zastává. Nečetl jsem žádný pozitivní výzkum, který by byl zaměřený na postoje naší společnosti 

k prostituci, takže se k tomu vlastně neumím vyjádřit.“ 

 

7. Myslíte si, že společnost dělá rozdíly mezi tím, když se prostitucí živí žena a když  

    muž? 

    Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 

 „To popravdě řečeno taky nevím.“ 

 

8. Myslíte si, že společnost vnímá jinak, když si za sex zaplatí muž a když žena? 

    Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 

„Myslím si, že každá společnost je tolerantnější k mužům jako zákazníkům prostitutek než k ženám coby 

zákaznicím, at už prostitutek nebo teda prostitutů. Ale jako zákazníci, že jsou tolerovanější muži.“ 

 

9. Sexuální asistence, považujete ji za prostituci, nebo něco jiného, něco, co se vymezilo    

    prostituci? 

„Ne. Protože to není primárním cílem získávání peněz. Takže pokud jde o skutečně kvalifikované lidi, kteří na 

tomto poli pracují, a jejich cílem je pomoci tomu druhému a není primární cíl, že za to dostanou peníze. Prostituce 

je jako prodávaní sexuálních služeb bez nějakého hlubšího zaujetí.“ 

 

10. Měla by být prostituce legalizovaná? 

„Myslím, že by to z hlediska finančního, bylo daňového přínosem.“  



 

 

Příloha č. 5.2  

Rozhovor: osobně 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. – sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut 

Vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. FK UK. Profesor na 

katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník. Působí jako soudní znalec. Specializuje se na 

problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviací, charakteristiku sexuálních agresorů, zkoumání 

transsexuálů, orgastické funkce žen a další. 

(Anonym, 2017)  

 

1. Myslíte si, že má prostituce nějaký dopad na lidi, kteří se jí živí? 

Pokud ano, jaký dopad? 

„Samozřejmě má. Má to negativní dopad na prostitutky, dle našich výzkumů u pražských teda komerčních 

sexuálních pracovnic jsou vystaveny například zvýšené pravděpodobnosti toho, že se stanou obětmi trestného činu, 

především pak znásilnění, ale i jiného násilí. Má to rovněž negativní dopad na jejich psychiku a samozřejmě i na 

jejich partnerský a sexuální život. Bylo velmi zajímavé, že jsme zjistili, že statisticky významně více se jich 

definuje jako homosexuálně orientované a žijící v trvalém partnerském stahu se ženou. Na víc je známo, a 

prokazuje to i náš výzkum mezi komerčními sexuálními pracovnicemi, že velká část z nich podstatně více, než je 

tomu u obecné populace žen byla v dětství, tedy do patnácti let věku zneužita dospělou osobou.“      

Liší se tento dopad u pohlaví? 

„U mužů provádějí homosexuální prostituci především heterosexuální dospívající a mladí muži. U velkého 

procenta z nich se jedná především o způsob získávání peněz na drogy, protože značná část z nich je závislá nebo 

alespoň experimentuje s takzvanými tvrdými drogami. U ženských sexuálních pracovnic je to podstatně méně, než 

je tomu u těch mužských. Samozřejmě žádné pozitivní dopady tento způsob obživy nemá kromě finančního zisku. 

U heterosexuální mužské prostituce jde o něco, většinou o něco úplně jiného než prosté sexuální 

uspokojení zákaznic. Tito muži velmi často plní kromě sexuální role spíše roli  doprovázející, společenskou, 

reprezentativní, a to především proto, že ženská sexualita je samozřejmě odlišná od mužské. Ženská sexualita 

méně tenduje k pohlavním stykům anonymním, nebo jednorázovým, nebo komerčním, než je tomu u mužů. Proto 

je taky mužská heterosexuální prostituce podstatně méně rozvinutá než ta ženská. 

Mužská komerční sexuální živnost, jak homosexuální, tak heterosexuální, samozřejmě podobně jako ta 

ženská prostituce je spojena s negativními sociálními jevy, a to především právě s drogovou kriminalitou, finanční 

kriminalitou, násilnou kriminalitou a podobně. Po psychické stránce jednoznačně prokazujeme mezi komerčně 

sexuálními pracovníky a pracovnicemi zvýšenou konzumaci alkoholu, zvýšenou konzumaci drog, zvýšený výskyt 

depresí, pokusů o sebevraždy, ale i obecné kriminality.“  

 

2. Myslíte, že má nějaký dopad na lidi, kteří si za sex zaplatí? 

Pokud ano, jaký dopad? 

„Ochota platit za sex vždy souvisí s hierarchií hodnot daného člověka. Pokud mu hodnotové postoje toto umožnují 

a necítí žádné pocity viny a podobné pro uspokojení sexuálních potřeb, tak nepředpokládám, že by to pro něho 

mělo nějaké negativní důsledky na jeho psychiku do budoucna.“     

Liší se tento dopad u pohlaví? 



 

 

„Neliší u pohlaví, odvíjí se to od toho hodnotového postoje, navíc je nutné zdůraznit, že zatímco žena, každá žena 

i třeba jednonohá nebo jinak hendikepovaná vždy najde muže, který s ní bude ochoten souložit. Pro mnoho mužů 

sociálně, tělesně nebo jinak hendikepovaných zůstává komerční sex jediným způsobem, jak realizovat své 

partnerské sexuální potřeby.“ 

 

3. Co vy sám osobně si myslíte o prostituci, prostitutkách a prostitutech? 

„Já jako odborník spíše se snažím pouze komentovat, než hodnotit. Hodnocení nechávám etikům, farářům, 

filozofům.“ 

 

4. Kdo a proč, podle Vás, se prostitucí živí? 

„Jsou různé druhy prostituce. Existuje prostituce velmi exkluzivní, kterou provádějí i vysokoškolsky vzdělané 

ženy, které si ty například vydělávají na studium, nebo na přilepšení k životnímu standartu. Pak je prostituce 

prováděná mladými manželkami malých dětí, které eventuálně nemají jinou srovnatelně výnosnou možnost, jak 

si vydělat. Prostituce, která je prováděna v klubech nebo na privátech k tomu určených, ale existuje i samozřejmě 

prostituce pouliční, kterou provádějí v naprosté většině ženy, méně vzdělané, sociálně nebo mentálně 

hendikepované. Takže vlastně ženy, které se živí prostitucí, nebo poskytují příležitostný sex za peníze, tvoří velmi 

široké spektrum žen, které těžko lze charakterizovat nějakými jednotnými rysy nebo charakteristikami.“ 

 

5. Kdo jsou klienti a proč tyto služby vyhledávají? 

„Velmi různorodá vrstva mužů, a jak jsem už zmínil, každý pátý český muž má tuto zkušenost.“ 

6. Jaký postoj, podle Vás, zastává společnost k prostituci a proč tomu tak je? 

„Samozřejmě pohled společnosti nebo postoje společnosti vůči prostituci jsou spíše negativní. Ale nutno zdůraznit, 

že podle našich výzkumů česká populace má k prostituci nejliberálnější vztah ze všech srovnatelných výzkumů 

v jiných zemí. Takže česká společnost obecně je v sexuálních otázkách velmi liberálním a platí to samozřejmě i 

pro komerční sex. Podle našich statistik přibližně 20% českých mužů má zkušenost s komerčním sexem v roli 

zákazníků. Ovšem přibližně 3% českých žen uvádí, že někdy už poskytlo sex za peníze. Takže ta zkušenost 

s komerčním sexem jak v roli poskytovatele, tak i v roli konzumentů, není úplně zanedbatelná.“ 

     Myslíte, že se uvolňuje postoj veřejnosti k prostituci? 

„Sexuální postoje se nejvíce změnily a uvolnily po revoluci. V 90. letech, tedy to souviselo s tím, že předtím 

mnoho tabuizovaných témat najednou se otevřela v této oblasti, informovanost populace vzrostla. Nejmarkantněji 

se to projevilo v realizaci postojů k homosexualitě, ale právě i ve vztahu k ostatním sexuálním otázkám. Od těch 

90. let ty postoje zůstávají přibližně na stejné úrovni tolerance.„ 

     Kdo, podle Vás, zastává nejvíce tolerantní postoj, a kdo naopak shledává prostituci  

     nejvíce netolerantně? 

„Je to stejné jako všude ve světě. Tolerance vůči sexuálním otázkám včetně komerčního sexu souvisí především 

se vzděláním, velikost místa bydliště, a s věkem. Tedy nejkonzervativnější postoje vyjadřují starší věřící z malých 

sídel, z malých obcí, s nižším vzděláním.“ 

 

7. Myslíte si, že společnost dělá rozdíly mezi tím, když se prostitucí živí žena a když  

    muž? 

    Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 



 

 

„To nevím“ 

 

8. Myslíte si, že společnost vnímá jinak, když si za sex zaplatí muž a když žena? 

    Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 

„Společnost je obecně tolerantnější vůči komerčním sexuálním stykům mužů než žen.“ 

 

9. Sexuální asistence, považujete ji za prostituci, nebo něco jiného, něco, co se vymezilo    

    prostituci? 

„Považuji to za užitečnou prostituci“ 

 

 

10. Měla by být prostituce legalizovaná? 

„Osobně, jsem zastáncem holandského systému, kdy místní komunita ústy svých zvolených reprezentantů bude 

rozhodovat, zda bude na území té obce prostituce legální a eventuálně na kterém místě.“ 

  



 

 

Příloha č. 5.3 

Rozhovor: e-mailová korespondence 

MUDr. Radim Uzel, CSc. – gynekolog, sexuolog 

Externí pracovník Univerzity Karlovy a vysokoškolský pedagog. Člen vědecké rady Společnosti pro plánování 

rodiny a sexuální výchovu, a dalších rad. (Anonym, 2017) 

 

1. a) Myslíte si, že má prostituce nějaký dopad na lidi, kteří se jí živí?  Pokud ano, jaký  

        dopad? 

    b) Liší se tento dopad u pohlaví? 

„Prostituce je především obtížné a rizikové zaměstnání. Při jejím provozování hrozí onemocnění sexuálně 

přenosnou nemocí. U ženské prostituce navíc ještě nebezpečí násilí a tělesného ublížení. Dále je ještě prostituce 

často spojena s mnoha trestnými činy (drogová závislost, gamblerství, krádeže).“ 

 

2. a) Myslíte, že má nějaký dopad na lidi, kteří si za sex zaplatí? Pokud ano, jaký dopad? 

    b) Liší se tento dopad u pohlaví? 

„Všechna výše uvedená nebezpečí mají dopad nejen na poskytovatele, ale i na konzumenty sexuálních služeb.“ 

 

3. Co vy sám osobně si myslíte o prostituci, prostitutkách a prostitutech? 

„Vzhledem k tomu, že jsem lékař, nemohu nikoho odsuzovat. Promoční přísaha mne zavazuje k tomu, abych 

pomáhal a léčil.“ 

 

4. Kdo a proč, podle Vás, se prostitucí živí? 

„O tom existuje spousta výzkumných prací, které jistě v rámci své práce prostudujete. U neinformovaných lidí zde 

panuje spousta falešných představ, které jsou navíc živeny brakovou literaturou a bulvárním tiskem.“ 

 

5. Kdo jsou klienti a proč tyto služby vyhledávají? 

„Příčin vyhledávání prostituce je celá řada, u mužů považuji za zajímavé, že často udávají oblibu orálního styku, 

který jim jejich partnerky odmítají, a prostitutky naopak rády poskytují (je to pro ně pohodlnější). Často také hraje 

roli potřeba nadřazeného postoje spojeného se zaplacením služby.“ 

 

6. a) Jaký postoj, podle Vás, zastává společnost k prostituci a proč tomu tak je? 

     b) Myslíte, že se uvolňuje postoj veřejnosti k prostituci? 

     c) Kdo, podle Vás, zastává nejvíce tolerantní postoj, a kdo naopak shledává prostituci  

     nejvíce netolerantně? 

„Nikde na světě neexistuje jednotný postoj celé společnosti, naopak zde panuje značná pluralita názorů. Mylný 

postoj spočívá třeba ve snaze prostituci omezit různými drakonickými zákony a přísněji trestat. Je zřejmé, že 

demokratický režim se chová k prostituci shovívavěji a více tolerantně než režimy totalitní.“ 

 

7. Myslíte si, že společnost dělá rozdíly mezi tím, když se prostitucí živí žena a když  

    muž? 

    Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 



 

 

„I tyto názory mohou být ve společnosti různé. Jak mužskou, tak ženskou prostituci je zapotřebí považovat za 

negativní jev, a hlavně usilovat o to, aby způsobila co nejmenší společenské a zdravotní škody.“ 

 

8. Myslíte si, že společnost vnímá jinak, když si za sex zaplatí muž a když žena? 

     Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 

„Mužská poptávka po neosobní anonymní kopulaci je mnohem častější. Žena většinou za sex neplatí.“ 

 

9. Sexuální asistence, považujete ji za prostituci, nebo něco jiného, něco, co se vymezilo    

    prostituci? 

[nezodpověděl otázku] 

 

10. Měla by být prostituce legalizovaná? 

[nezodpověděl otázku] 

 

 


